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1. Пәннің сипаттамасы 

 

Пәнді жүргізу мақсаты. «Салалар талдау» пәнінің мақсаты 

студенттерге салалар экономикасы теориясы аймағында білімдер мен 

нарықтық экономика жағдайында салаларды экономикалық басқару әдістері 

мен формаларын тәжірибеде қолдану болып табылады. 

Міндеттері: Қазіргі экономикада барлық дамушы рөлді кәсіпорын 

алады. Нарықтық экономика жағадйында адамдарға қажетті өнімдер мен 

қызметтерді ұсынатын, тиімді басқаруды жүзеге асыратын, тиімді бизнес-

жоспар құра білетін адам ғана өмір сүре алады. 

Нарықтық қатынастарда кәсіпорынды басқару тұтынушыларға 

бағытталуы қажет.  

Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Статистика». 

Постреквизиттер: «Жобаларды талдау», «Тәукелдерді басқару», 

«Кәсіпорын қызметін жоспарлау». 

Оқытудың нәтижелері  

A. Cалалар экономикасына талдау жүргізе білу;   

B. Салалар экономикасындағы нарығында фирма қызметін айқындайтын 

заңнамалық және нормативтік актілерді білу; 

C. Саланы меңгеру моделдері мен оны басқарудың әдістерін, 

принциптерін тәжірибеде қолданылуын көрсете білу; 

D. Ұжыммен жұмыс істеуге дайын болу;   

E.  Зерттеу нәтижелерін қорытындылап, көрсете білу дағдыларын 

иелену.  

 «Салалар экономикасы» пәнінің әдістемесі оны меңгеру мақсаты мен 

ерекшеліктерімен айқындалады. Яғни, арнайы ілімдер, білімдер, үйретпелер 

қалыпьастыруға бағытталған оқыту әдістерін мақсатты түрде қолдану қажет, 

олар: ситуациялық мәселелер, топтық жоба әдістері, салыстырмалы талдау 

әдісі, кейстік әдіс. 

2. Пән бағдарламасы 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ 
Тақырыптың атауы Дәріс 

Семинар 

Сабақ 
СОӨЖ СӨЖ 

 Модуль 1 - Салалар мен кешендерді топтастыру 

1 Жалпы экономикалық және 

салалық құрылым  

2 3 2 6 

2 Өнеркәсіптің салаларын 

орналастыру экономикасы 

2 2 1 6 

3 Өнеркәсіп және оның ұлттық 

экономикасы дамуында алатын 

орны 

3 3 1 6 

 Модуль  2 – Экономика салаларының жіктелуі 
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4 АӨК салаларының дамуын 

талдау 

2 2 1 6 

5 Жанармай-энергетикалық кешен 

– әлеуметтік-экономикалық 

дамуының негізі ретінде 

3 3 2 6 

6 Металлургиялық саланың даму 

ерекшеліктері 

3 3 2 6 

7 Көлік және байланыс 2 2 1 6 

8 Қазіргі кездегі қызмет көрсету 

мен сауда салаларының 

спецификасы 

3 3 1 6 

9 Құрылыс саласының 

ерекшеліктері 

2 2 1 6 

10 Жеңіл және тамақ өнеркәсібі 3 2 1 7 

11 Машина құрылысы саласы 2 2 1 7 

12 Қазіргі кездегі салалардың 

инвестициялық-инновациялық 

дамуы 

3 3 1 7 

 Барлығы  30 15 15 75 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 

тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі Тақырып 

нөмірі  

Тапсырмалар тізбесі  

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып Глоссарий 

Презентация 

Фильмді көру және талдау 

1-ші апта 

2-ші апта 

 2-тақырып Презентация 

Экономикалық диктант 

3-ші апта 

 3-тақырып Презентация  

Мини-зерттеу 

4-ші апта 

 4-тақырып Презентация 

Фильмді көру және талдау 

5-ші апта 

 5-тақырып Презентация 

Фильмді көру және талдау 

6-шы апта 

 6-тақырып Презентация 

Фильмді көру және талдау 

Ғылыми мақала 

7-ші апта 

8-ші апта 

 7-тақырып Презентация 

Фильмді көру және талдау 

8-ші апта 

Шептік 1-7 Тест  8-ші апта 
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бақылау Р1 тақырыптар 

 8-тақырып Реферат 

Глоссарий 

9-шы апта 

 9-тақырып Презентация 

Фильмді көру және талдау 

10-шы апта 

 10-тақырып Мини-зерттеу 

Экономикалық диктант 

Презентация 

Фильмді көру және талдау 

11-ші апта 

12-ші апта 

 11-тақырып Презентация 

Фильмді көру және талдау 

13-ші апта 

 12-тақырып Топтық жоба 14-ші апта 

Шептік 

бақылау Р2 

8-12-

тақырыптар 

Тест  15-ші апта 

Қорытынды 

бақылау  

1-15-

тақырыптар 

Тест бойынша емтихан  

 

Кесте 

бойынша 

 

 

3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

 

Бақылау типі Бақылау формасы Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем 

емес), әдебиеттер көздерін таңдаудың 

негізділігі, сұрақтың маңызын ашу 

дәрежесі, безендіруге қойылатын 

талаптарды сақтау; көлемі – 8-10 бет. 

Мультимедиалық 

презентация 

Құрылымдылық, дербес компьютердің 

барлық мүмкіндіктерін пайдалану, 

дизайн, аудио және бейнефайлдар. 

Анимация, гиперсілтемелер, өз 

жұмысының нәтижелерін ауызша түрде 

аудиторияда жеткізіп айта білу; 

тақырып бойынша 6 слайдтан көп емес. 

Жоба Инновациялық, бірегейлік (95%-дан кем 

емес), өзектілік, сипаттау сапасы, 

жобаны таныстыру, енгізу тәжірибесі  

Ғылыми мақала Бұл маңызды мәселені көтеретін, шағын 

көлемдегі публицистикалық туынды. 

Мақалада автордың алдында әлеуметтік 

жағдайларды, өмірлік процесстерді жан-

жақты қарастыру және анализ жасау 

мақсаты тұр. көлемі 3-7 бет. 

Глоссарий Көлемі – бір тақырып бойынша кем 
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(сөздік) дегенде 10 термин 

Экономикалық 

диктант 

Тақырыпқа байланысты  

терминологиялық диктант, 15-20 термин 

 Фильмді көру 

және талдау 

Тақырыппқа байланысты фильм 

фильмді сақтау шеберінің көмегімен 

сақталған дайын жоба.  

 Мини зерттеу Талдау мақсатының сәйкестігі, 

мазмұндылық, көрнекілік (статистика, 

сызбалар, диаграммалар және т.б.), 

талдау, болжамдылық; көлемі 10-12 бет. 

Шептік  Тест  Мысалы: 30 жабық және ашық тестілік 

сұрақтар (бір дұрыс нұсқасымен). 

Жауап беру уақыты – 50 минут. 

Қорытынды Емтихан  

 

Мысалы: 30 жабық тестілік сұрақтар 

(бір дұрыс нұсқасымен). Жауап беру 

уақыты – 50 минут. 

 

3.2 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша білімгерлердің 

білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша пайызбан қойылады. 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 

A 4,0 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы  B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық  

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

 «А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға сәйкес 

оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс жауап берсе, 

қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық материалды біліп, 

қабылданған шешімдерді дұрыс негіздеп, практикалық жұмыстарды 
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орындаудың әр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие болып, қателеспей, 

материалды өздігінен жинақтап қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық материалды 

жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі 

дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, 

практикалық міндеттерді орындау барысында қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер білімгер тек 

қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, 

дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық 

материалды баяндау және практикалық тапсырманы орындау барысында 

қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық 

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін ауытқу 

амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған 

критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 

 

3.3 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға рұқсат 

беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын қорытынды 

бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік бақылаудың 

бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық (семинар) 

сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. Ағымдағы бақылаудың 

орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай студент алған барлық 

ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1) немесе 15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы 

уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын коллоквиумдар, 

бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 50%-ға 

50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер бойынша 

олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының басталуына дейін 

тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар бойынша 

үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 60% және 

қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% құрайды, яғни 

қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

 

0,4Е0,6
2

РР
Қ 21

% ×+×
+

=  
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мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы орташа 

рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша алынған 

балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

есептеу үшін білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 100%-

ға дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

3.4 Апелляция рәсімі 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, осы 

өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа рейтингін 

енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің өтініштері 

апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне тапсырылады. Тіркеу 

бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды апелляциялық комиссия 

қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс 

күні ішінде қарайды. Апелляцияның нәтижелері апелляция комиссиясының 

мүшелерімен ведомості мен хаттамаға жазылып, Деректер Базасына 

нәтижелерді енгізу үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша 

жабылған ведомостілер деканатқа қайтарылады. 

 

4. Курс саясаты 

1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, 

семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін 

сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге және 

семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға бақылау, 

шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, 

толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, 

деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, сабақ 

кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және сабаққа 

іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе 

мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері орын алған жағдайда, 

бағалар жойылады. 
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МОДУЛЬ 1 - САЛАЛАР МЕН КЕШЕНДЕРДІ ТОПТАСТЫРУ 

 

ТАҚЫРЫП 1. Жалпы экономикалық және салалық құрылым 

 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Сала мәні мен негізгі салалардың сипаттамасы  

2. Салалар мен кешендерді топтастыру  

 Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Нарықтық құрылымдардағы салалардың типтері  

2. Салалық нарықтар мен олардың шарушылық етудегі субъектілері  

Әдебиет: нег.1, 2, 3, қос.23 

 

Семинарлық сабақ жоспары (3 сағат) 

Сабақ 1 
1. Сала түсінігі және  салалардың сипаттамасы  

2. Салалар  және кешендердің классификациясы 

Сабақ 2 
1. Салалардың типтері  

2. Салалық нарықтар жұйесіндегі  шарушылық субъектілерінің  ролі 

Сабақ 3 

1. Салалық құрылымды басқару 

2. Саланың атқаратын қызметтері 

3. Қазақстан Республикасындағы салалар жүйесі 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 

3. Тақырып бойынша глоссарий құрастыру 

4. Тақырып бойынша фильм дайындау 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Қазақстан Республикасындағы салалардың жіктелуі 

- Жалпы экономикалық және салалық құрылым 

2. Сұрақтар: 

- Сала түсінігі мен салалардың сипаттамасы  

- Салалар мен кешендерді топтастыру  

- Нарықтық құрылымдардағы салалардың типтері  

- Салалық нарықтар мен олардың шарушылық етудегі субъектілері  

3. Глоссарийды  қарастыру 

4. Фильмді көру және талдау 

  

ТАҚЫРЫП 2. Өнеркәсіптің салаларын орналастыру экономикасы 

 



 10 

Дәріс жоспары (1сағат)  

1. Өндірістік күштерді мәні мен мазмұны 

2. Өндірістік күштерді орналастыруға әсер ететін  факторлар 

Дәріс жоспары (1сағат)  
1. Кәсіпорындар және салаларды орналастыру ерекшеліктері 

2. Салаларды орналастырудың ұйымдық-экономикалық факторлары 

Әдебиет: нег.1, 2, 3, қос.23 

 

Семинарлық сабақ жоспары (1 сағат) 
1. Өндірістік күштерді басқару 

2. Өндірістік күштерді орналастыру принциптері мен факторлары 

3. Кәсіпорын мен салаларды орналастыру моделі 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 

3. Тақырып бойынша экономикалық диктантқа дайындалу 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Өнеркәсіптің салаларын орналастыру экономикасы  

2. Сұрақтар: 

- Өндірістік күштерді мәні 

-  Өндірістік күштер:  орналастыру принциптері мен факторлары 

-  Кәсіпорын мен салаларды орналастыру моделі 

3. Экономикалық диктант 

 

ТАҚЫРЫП 3. Өнеркәсіп және оның ұлттық экономикасы дамуында 

алатын орны 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Өнеркәсіп салаларының құрамы мен сипаттамасы  

2. Өнеркәсіптің құрылымы мен жіктелуі 

 

Дәріс жоспары 

1. Өнеркәсіптің өндіру және өңдеу салаларының сипаттамасы 

2. Өнеркәсіп дамуының негізгі көрсеткіштері 

Дәріс жоспары 

1. Салааралық кешендер рөлі мен маңызы 

2. Халық шаруашылығының мамандандырылған және кешенді салаларының 

сипаттамасы 

Әдебиет: нег.1, 2,3, қос.23 

 

Семинарлық сабақ жоспары (1 сағат) 
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1. Өнеркәсіптің құрылымы мен жіктелуі 

2. Өнеркәсіп дамуының негізгі көрсеткіштері 

3. Салааралық кешендер: ел экономикасы дамуындағы олардың рөлі 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 

3. Тақырып бойынша мини-зерттеу дайындау 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Қазақстан Республикасында салалардың қазіргі жағдайы 

- Қазақстан Республикасында салааралық кешендер 

2. Сұрақтар: 

- Өндірістік күштерді мәні 

-  Өндірістік күштер:  орналастыру принциптері мен факторлары 

-  Кәсіпорын мен салаларды орналастыру моделі 

3. Мини-зерттеу тақыырыптары: 

- ҚР қазіргі таңда өнеркәсіп салаларының құрамы мен сипаттамасы  

- ҚР 2014-2017 ж.ж. өнеркәсіп дамуының негізгі көрсеткіштерін таладу. 

 

МОДУЛЬ  2 – ЭКОНОМИКА САЛАЛАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ 

 

ТАҚЫРЫП 4. АӨК салаларының дамуын талдау  

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. АӨК мәні мен мазмұны 

2. Қазақстан Республикасындағы АӨК даму бағыттары 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Ауылшарушылық кәсіпорындары дамуының негізгі көрсеткіштері 

2. Ауылшарушылық салалары 

Әдебиет: нег.1, 2,3, қос.23 

 

Семинарлық сабақ жоспары (1 сағат) 

1. АӨК құрылымы мен ерекшеліктері 

2. Қазақстан Республикасындағы ауылшарушылығы дамуының негізгі 

бағыттары 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 

3. Тақырып бойынша фильм дайындау 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 
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1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Ауылшарушылық АӨК негізгі аясы ретінде  

2. Сұрақтар: 

- АӨК: түсінігі, мазмұны және құрылымы 

- Қазіргі таңда ҚР АӨК даму бағыттары 

- Ауылшарушылық кәсіпорындары дамуының негізгі көрсеткіштері 

3.  Фильмді көру және талдау 

  

ТАҚЫРЫП 5. Жанармай-энергетикалық кешен – 

әлеуметтік-экономикалық дамуының негізі ретінде 

 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Жанармай-энергетикалық ресурстардың және шикізат түсінігі мен жіктелуі 

2. Пайдалы қазбалардың көзі қорларының экономикалық бағасы 

Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Жасанды материалдар өндірісінің экономикасы  

2.. Қазақстан аумағында мұнай өнеркәсібін орналастыру ерекшеліктері 

 Дәріс жоспары (1сағат) 

1. Жанармай-энергетикалық ресурстардың және 

1. ЖЭК-ні салаларының даму ерекшеліктері  

2. ЖЭК дамуының перспективті бағыттары 

Әдебиет: нег.1, 2,3, қос.23 
 

Семинарлық сабақ жоспары (1 сағат) 

1. Жанармай-энергетикалық ресурстардың және шикізат мәні  мен маңызы 

2. Пайдалы қазбалардың көзі қорларының сипаттамсы мен оларды бағалау 

2. Қазақстан аумағында газ өнеркәсібін орналастыру ерекшеліктері 

1. Жасанды материалдар өндірісінің экономикасы 

2. ЖЭК дамуының маңызды бағыттары 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 

3. Тақырып бойынша фильм дайындау 

 

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Қазақстан Республикасында пайдалы қазбалардың қорлары 

- Қазақстан Республикасында жанармай-энергетикалық кешені 

2. Сұрақтар: 

- Жанармай-энергетикалық ресурстардың және шикізат мәні  мен маңызы 

-  Пайдалы қазбалардың көзі қорларының сипаттамсы мен оларды бағалау 

-  Жасанды материалдар өндірісінің экономикасын бағалау 

- ЖЭК дамуының маңызды бағыттары 
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3.  Фильмді көру және талдау 

 

ТАҚЫРЫП 6. Металлургиялық саланың даму ерекшеліктері  

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан Республикасының металлургия кешенінің даму тарихы 

2. Металлургия кешеннің салалары және олардың даму ерекшелігі 

3. Қазақстан Республикасындағы қара металлургиясын орналастыру жағдайы 

мен факторлары  

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Металлургия кешенінің нарық экономика жағдайында дамуы  

2. Қазақстан Республикасындағы қара түсті металлургиясын орналастыру 

жағдайы мен факторлары 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Дүние жүзілік металлургия өнімдерін шығару бойынша республиканың 

алатын орны 

2. Металлургия кешені бойынша негізгі серіктестері 

Әдебиет: нег. 12, 16, 19, қос.  27. 

 

Семинарлық сабақ жоспары (1 сағат) 

1. Металлургиялық саланың мазмұны 

2. Қазақстан Республикасындағы қара металлургия жағдайын талдау 

3. Қазақстан Республикасындағы түсті металлургия жағдайын талдау 

4. Қазақстан Республикасындағы металлургияның даму жолдары мен 

мәселелері 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 

3. Тақырып бойынша фильм дайындау 

4. Тақырып бойынша ғылыми мақала дайындау 

  

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

-  Қазақстан Республикасының металлургия кешенінің даму тарихы 

- Металлургия кешеннің салалары және олардың даму ерекшелігі 

2. Сұрақтар: 

- ҚР металлургия кешенінің даму тарихы 

- Металлургия кешеннің салалары  

- ҚР қара металлургиясын орналастыру принциптері  

- Қазіргі таңда металлургия кешенінің нарық экономика жағдайында дамуы  

3.  Фильмді көру және талдау 

4. Тақырып бойынша ғылыми мақалаларды қорғау 

 

ТАҚЫРЫП 7. Көлік және байланыс 
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Дәріс жоспары (1 сағат) 

1 Көлік, көлік кешені – экономиканың инфрақұрылымын қалыптастыратын 

салалардың бірі. 

2. Құрлық көліктері  

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Жүк көлігінің құрамы мен сипаттамасы 

2. Жолаушы көлігінің құрамы мен сипаттамасы  

Әдебиет: нег. 7, 14, қос. 21, 22, 30. 
 

Семинарлық сабақ жоспары (1 сағат) 

1. Көлік саласының құрылымы  

2. Қазақстан Республикасындағы көлік дамуының негізгі жолдары  

3. Қазіргі таңда жолаушы көлігінің құрамы мен сипаттамасы 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 

3. Тақырып бойынша фильм дайындау 

  

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Қазақстандағы көлік жүйесі; 

- Қазақстан Республикасының көлік жүйесі мемлекеттік басқарудың 

құрамдас бөлігі ретінде. 

2. Сұрақтар: 

-  Көлік, көлік кешені – экономиканың инфрақұрылымын қалыптастыратын 

салалардың бірі. 

-  Құрлық көліктері  

-  Жүк көлігінің құрамы мен сипаттамасы 

-  Жолаушы көлігінің құрамы мен сипаттамасы  

3.  Фильмді көру және талдау 

 

ТАҚЫРЫП 8. Қазіргі кездегі қызмет көрсету мен сауда  

салаларының спецификасы 

 

Дәріс жоспары (1сағат)  

1. Сауда саласының мәні мен маңызы 

2. Ішкі сауданың құрылымы 

3. Сыртқы сауданың құрылымы 

Дәріс жоспары (1сағат)  

1. Дамыған елдердің экономикасындағы қызмет көрсету аясы 

2. Қызмет ұсынатын салалардың жіктелуі 

Дәріс жоспары (1сағат)  

1. Сауда саласының даму көрсеткіштері  
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2. Қызмет көрсету аясының даму көрсеткіштері 

 

Семинарлық сабақ жоспары (1 сағат) 
1. Сауда саласының құрылымы 

2. Дамыған экономикадағы қызмет көрсету аясы 

3. ҚР қызмет көрсету аясының даму көрсеткіштері 

Әдебиет: нег. 10, 11, қос. 17. 

 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша реферат дайындау 

3. Тақырып бойынша глоссарий дайындау 

  

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Реферат қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Қазақстанның Республикасының қызмет көрсету дамуының қазіргі деңгейі; 

- Дүниежүзілік сауданың қарқынды дамуы. 

- Сауда саласының даму көрсеткіштері 

2. Сұрақтар: 

-  Сауда саласының мәні мен маңызы 

-  Ішкі және Сыртқы сауданың ерекшеліктері 

-  Дамыған елдердің экономикасындағы қызмет көрсету аясы 

- ҚР қызмет ұсынатын салалардың жіктелуі 

- ҚР қызмет көрсету аясының даму көрсеткіштері 

3.  Глоссарийды қарастыру 

 

ТАҚЫРЫП 9. Құрылыс саласының ерекшеліктері 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Құрылыс – материалдық өндіріс саласы  

2. Құрылыс индустриясы инфрақұрылымындағы жаңартулар мен 

модернизациялау жолдарының негізгі бағыттар 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Дағдарыс жағдайында құрылыс саласының келешегі мен мәселелері  

2. Қазақстандағы құрылыс индустриясының даму тарихы 

Әдебиет: нег. 1, 2,3 қос. 22, 26, 32. 

 

Семинарлық сабақ жоспары (1 сағат) 

1. Құрылыс саласының құрылымы 

2. Құрылыс саласын талдау ерекшеліктері  

3. Дағдарыс жағдайында құрылыс саласының мәселелері  

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 



 16 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 

3. Тақырып бойынша фильм дайындау 

  

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

-  Құрылыс инндустриясының дамуы – Қазақстан Республикасының 

инфрақұрылымының даму көрсеткіші ретінде 

Сұрақтар: 

-  Құрылыс – материалдық өндіріс саласы ретінде 

- Қазіргі таңда құрылыс индустриясы инфрақұрылымындағы жаңартулар мен 

модернизациялау жолдарының негізгі бағыттар 

- Дағдарыс жағдайында құрылыс саласының келешегі мен мәселелері  

- Қазақстандағы құрылыс индустриясының даму тарихы 

3.  Фильмді көру және талдау 

 

ТАҚЫРЫП 10. Жеңіл және тамақ өнеркәсібі 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Елдің халық шаруашылығындағы жеңіл өнеркәсіптің рөлі  

2. Жеңіл өнеркәсіп: мәні, мазмұны. құрамы мен құрылымы 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстанның Республикасының жеңіл өнеркәсіптің негізгі  орталықтары 

2. Елдің халық шаруашылығындағы тамақ өнеркәсібінің рөлі  

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан аумағында тамақ өнеркәсібін орналастыру жағдайы мен 

ерекшеліктері, факторлары 

2. Ел аумағындағы тамақ өнеркәсібінінің жетекші орталықтары 

Әдебиет: нег. 1, 2, 10, 11, қос.24 

 

Семинарлық сабақ жоспары (1 сағат) 

1. Жеңіл өнеркәсіп саласының құрамы мен құрылымы  

2. Ел аумағындағы жеңіл өнеркәсіптің жетекші орталықтары 

3. Қазақстан аумағында тамақ өнеркәсібін орналастыру жағдайы мен 

ерекшеліктері, факторлары 

4. Ел аумағындағы тамақ өнеркәсібінінің жетекші орталықтары 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Мини-зерттеу жүргізу 

3. Экономикалық диктантқа дайындалу 

4. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 

5. Тақырып бойынша фильм дайындау 
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СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

-  Қазақстанның Республикасының жеңіл және тамақ өнеркәсіптерінің  ауыл 

шаруашылығымен байланысы                                                                                                 

2. Сұрақтар: 

-  Жеңіл өнеркәсіптің халық шаруашылығындағы рөлі 

- Жеңіл өнеркәсіп: мәні, мазмұны. құрамы мен құрылымы 

-  Қазақстанның Республикасының жеңіл өнеркәсіптің негізгі  орталықтары 

-  ҚР аумағында тамақ өнеркәсібін орналастыру жағдайы мен ерекшеліктері, 

факторлары 

3.  Фильмді көру және талдау 

4. Мини-зерттеу тақырптарын талқылау 

- Қазіргі таңда Қазақстанның Республикасының жеңіл өнеркәсіптің негізгі  

орталықтары 

-  ҚР аумағында тамақ өнеркәсібін орналастыру жағдайы мен ерекшеліктері, 

факторлары 

5. Экономикалық диктант  

 

ТАҚЫРЫП 11. Машина құрылысы саласы 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Елдің халық шаруашылығындағы машина құрылысының рөлі.  

2. Машина құрылысы мен ҒТП 

Дәріс жоспары (1 сағат) 
1. Ауыр машина құрылысы, орта машина құрылысы және жалпы машина 

құрылысы салаларын орналастырудың техника-экономикалық ерекшеліктері 

2. Қазіргі кездегі машина құрылысы саласы дамуының негізгі мәселелері  

Әдебиет: нег. 1, 2, 3, 8, 13, қос. 23. 

 

Семинарлық сабақ жоспары (2 сағат) 
Сабақ 1 

1. Машина құрылысы өнеркәсіптің жетекші саласы ретінде 

2. Қазақстан аумағында ауыр машина құрылысы (энергетикалық, 

металлургиялық, көлік, тау-шахталық машина құрылысы) саласын 

орналастырудың техника-экономикалық ерекшеліктері  

Сабақ 2 
1. Жалпы машина құрылысы (ауылшаруашылық, көлік құрылысы, 

өнеркәсіптің жеңіл, тамақ, химиялық, жанармай салаларына арналған 

технологиялық құрылығылар) саласын орналастырудың техника-

экономикалық ерекшеліктері 

2. Орта машина құрылысы (автомобиль құрылысы, ұшақ құрылысы, 

құралдар өнеркәсібі, электротехникалар, есептеуіш техника мен электроника 

құралдары өндірісі, тұрмыстық құрылыс) саласын орналастырудың техника-

экономикалық ерекшеліктері 
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СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша презентация дайындау 

3. Тақырып бойынша фильм дайындау 

  

СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Презентация қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Қазіргі кездегі машина құрылысы саласы дамуының негізгі мәселелері 

- ТМД елдерінің машина жасау салаларының мәселелері 

2. Сұрақтар: 

1. Машина құрылысы өнеркәсіптің жетекші саласы ретінде 

-  Қазақстан аумағында ауыр машина құрылысының ерекшеліктері  

- Ауылшаруашылық, көлік құрылысы, өнеркәсіптің жеңіл, тамақ, химиялық, 

жанармай салаларына арналған технологиялық құрылығылар саласын 

орналастырудың техника-экономикалық ерекшеліктері 

- Автомобиль құрылысы саласының даму кезеңдері 

- Ұшақ құрылысы саласын орналастырудың техника-экономикалық 

ерекшеліктері 

3.  Фильмді көру және талдау 

 

ТАҚЫРЫП 12. Қазіргі кездегі салалардың инвестициялық-

инновациялық дамуы 

 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан Республикасының экономика салаларында инвестициялық-және 

инновациялық қызметтің ролі 

2. Мемлекеттік инновациялық саясаттың мәні мен принциптері  

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Ұлттық экономика салалары дамуындағы инвестицияның рөлі 

2. Инвестициялардың салалық құрылымы  

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Индустриалды-инновациялық дамудың салалық аспектісі 

2. Қазақстан экономикасының Индустриалды-инновациялық даму 

стратегиясының жүзеге асырылуын талдау 

Әдебиет: нег. 1, 2, 3, 12, қос. 25, 28, 29. 

Семинарлық сабақ жоспары (1 сағат) 

1. Қазақстан салаларындағы инвестициялық-инновациялық қызмет негіздері  

2. Индустриалды-инновациялық дамудың салалық аспектісі  

3. Қазақстан экономикасының Индустриалды-инновациялық даму 

стратегиясының жүзеге асырылуын талдау 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

1. Тақырып сұрақтарына дайындалу 

2. Берілген тақырыптар бойынша топтық жоба дайындау 
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СОӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Сұрақтар: 

- ҚР экономика салаларында инвестициялық және инновациялық қызметтің 

ролі 

-  Мемлекеттік инновациялық саясаттың мәні мен принциптері  

- Қазіргі таңда ұлттық экономика салалары дамуындағы инвестицияның рөлі 

- Индустриалды-инновациялық дамудың салалық аспектісі 

2.  Топтық жобаларды қорғау 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі әдебиеттер 

1. «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы 10.01.2018 ж. 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 

2017 – 2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары 

3.  Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспары Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы  

№ 636 Жарлығы 

4. «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 

атты Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы. 31.01.2017 

5. Поздняков В.Я. Экономика отрасли. М.Инфра 2008г.- 309с. 

6. Хитер К. Экономика отраслей и фирм. М. Финансы и статистика. 

2009г.  

7. Рой Л.Д. Анализ отраслевых рынков. М. 2009г. 

8. Авдашева СБ. Розанова И.М Теория организации отраслевых рынков. 

-М, 2008г. – с.312. 

9. Басовский Л.Е. Экономика отрасли. / учебное пособие М.Инфра . 2010 

г. 

10. Вурос А. Экономика отраслевых рынков М. ТЭИС. 2009г.- с.136 

11. Пелих А.С. Экономика отраслей Ростов на Дону, Феникс. 2008г.- с. 448 

12.  Қазақстан республикасының 2018 – 2022 жылдарға арналған 

әлеуметтік-экономикалық даму болжамы. 2017 жылғы 27 сәуірде 

13. Қарағанды облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы. Қарағанды облысы мәслихаттың 2017 жылы 12 

желтоқсандағы XIII сессиясының № 263 шешімімен бекітілген 

14. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть. Теория организации 

промышленности. - СПб. 2007г. 

15. Д. Хэй и Д.Моррис. Теория организации промышленности. - СПб., 

2007. 

16.  Экономика отрасли: торговля и общественное питание / учебное 

пособие, М. Альфа. 2007г. 
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17.  Магометов М.Д. Экономика отраслей пищевых продуктов. М. 2007г. 
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Шапиро В.Д. т.1. – М.: Высш. школа, 1998 . 
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исследования и разработка бизнеса инвестиционного проекта. − М.: ЗАО 

Финстатинформ, 1999. 

42. Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: ЮНИТИ, 1999. 

 

1-шi және 2-шi аралық бақылау жүргізуге арналған  

бақылау сұрақтары  

 

1-шi бақылау жүргізуге арналған бақылау сұрақтары : 

1. Ұлттық шаруашылықтың түрлі салаларындағы кәсіпорындарды 

орналастыру экономикасы 

2. Ұлттық шаруашылықтағы саланың орны  

3. Ел экономикасының салалық құрылымы 

4. Материалдық өндіріс аясы салаларының сипаттамасы 

5. Өндірістік емес аясы салаларының сипаттамасы 

6. Елдің біріңғай халық шаруашылық кешені шеңберіндегі өндірістік 

және өндірістік емес аялары саласының өзара байланысы 

7. Өнеркәсіп – халық шаруашылығының жетекші саласы 

8. Сала мәні мен негізгі салалардың сипаттамасы 

9. Салалар мен кешендерді топтастыру  

10. Нарықтық құрылымдардағы салалардың типтері  

11. Салалық нарықтар мен олардың шарушылық етудегі субъектілері  

12. Нарықтық құрылымдардағы салалардың типтері  

13. Салалық құрылымды басқару 

14. Өндірістік күштерді басқару 

15. Өндірістік күштерді орналастыру принциптері мен факторлары 

16. Кәсіпорын мен салаларды орналастыру моделі 

17. Салаларды орналастырудың ұйымдық-экономикалық факторлары 

18. Өнеркәсіптің құрылымы мен жіктелуі 

19. Өнеркәсіп дамуының негізгі көрсеткіштері 

20. Салааралық кешендер: ел экономикасы дамуындағы олардың рөлі 

21. Өнеркәсіп салаларының құрамы мен сипаттамасы  

22. Өнеркәсіптің өндіру және өңдеу салаларының сипаттамасы 

23. Өнеркәсіп дамуының негізгі көрсеткіштері 

24. Халық шаруашылығының мамандандырылған және кешенді 

салаларының сипаттамасы 
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25. АӨК құрылымы мен ерекшеліктері 

26. Қазақстан Республикасындағы ауылшарушылығы дамуының негізгі 

бағыттары 

27. Ауылшарушылық кәсіпорындары дамуының негізгі көрсеткіштері 

28. Жанармай-энергетикалық ресурстардың және шикізат түсінігі мен 

жіктелуі 

29. Пайдалы қазбалардың көзі қорларының экономикалық бағасы 

30. Жасанды материалдар өндірісінің экономикасы  

31. ЖЭК-ні салаларының даму ерекшеліктері  

32. ЖЭК дамуының перспективті бағыттары 

33. Қазақстан аумағында мұнай өнеркәсібін орналастыру ерекшеліктері  

34. Қазақстан аумағында газ өнеркәсібін орналастыру ерекшеліктері 

35. Қазақстан аумағында көмір өнеркәсібін орналастыру ерекшеліктері 

36. Жасанды материалдар өндірісінің экономикасы 

37. ЖЭК дамуының перспективті бағыттары 

38.  Аумақ ерекшеліктері – салаларды орналастыру жағдайы ретінде  

39.  Аумақтың табиғи жағдайлар түсінігі 

40.  Қазақстан аумағында су электр энергетикасын орналастыру 

ерекшеліктері мен принциптері  

 

2-шi бақылау жүргізуге арналған бақылау сұрақтары : 

1. Металлургиялық саланың мазмұны 

2. Қазақстан Республикасындағы қара металлургия жағдайын талдау 

3. Қазақстан Республикасындағы түсті металлургия жағдайын талдау 

4. Қазақстан Республикасындағы металлургияның даму жолдары мен 

мәселелері 

5. Қазақстан Республикасындағы қара металлургиясын орналастыру 

жағдайы мен факторлары  

6. Қазақстан Республикасындағы түсті металлургия жағдайын талдау 

7. Қазақстан Республикасындағы түсті металлургиясын орналастыру 

жағдайы мен факторлары 

8. Көлік саласының құрылымы  

9. Қазақстан Республикасындағы көлік дамуының негізгі жолдары  

10. Жүк көлігінің құрамы мен сипаттамасы 

11. Жолаушы көлігінің құрамы мен сипаттамасы  

12. Сауда саласының құрылымы 

13. Дамыған экономикадағы қызмет көрсету аясы 

14. Ішкі сауданың құрылымы 

15. Сыртқы сауданың құрылымы 

16. Қызмет ұсынатын салалардың жіктелуі 

17. Сауда саласының даму көрсеткіштері  

18. Қызмет көрсету аясының даму көрсеткіштері 

19. саласының құрылымы 

20. Құрылыс  

21. Құрылыс саласын талдау ерекшеліктері  
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22. Дағдарыс жағдайында құрылыс саласының мәселелері  

23. Дағдарыс жағдайында құрылыс саласының келешегі мен мәселелері  

24. Жеңіл өнеркәсіп саласының құрамы мен құрылымы  

25. Ел аумағындағы жеңіл өнеркәсіптің жетекші орталықтары 

26. Қазақстан аумағында тамақ өнеркәсібін орналастыру жағдайы мен 

ерекшеліктері, факторлары 

27. Ел аумағындағы тамақ өнеркәсібінінің жетекші орталықтары 

28. Елдің халық шаруашылығындағы жеңіл өнеркәсіптің рөлі  

29. Жеңіл өнеркәсіп салаларының құрамы мен құрылымы 

30. Ел аумағындағы жеңіл өнеркәсіптің жетекші орталықтары 

31. Елдің халық шаруашылығындағы тамақ өнеркәсібінің рөлі  

32. Қазақстан аумағында тамақ өнеркәсібін орналастыру жағдайы мен 

ерекшеліктері, факторлары 

33. Ел аумағындағы тамақ өнеркәсібінінің жетекші орталықтары 

34. Елдің халық шаруашылығындағы машина құрылысының рөлі.  

35. Машина құрылысы мен ҒТП 

36. Ауыр машина құрылысы, орта машина құрылысы және жалпы 

машина құрылысы салаларын орналастырудың техника-экономикалық 

ерекшеліктері 

37. Қазіргі кездегі машина құрылысы саласы дамуының негізгі 

мәселелері  

38. Қазақстан аумағында ауыр машина құрылысы (энергетикалық, 

металлургиялық, көлік, тау-шахталық машина құрылысы) саласын 

орналастырудың техника-экономикалық ерекшеліктері  

39. Жалпы машина құрылысы (ауылшаруашылық, көлік құрылысы, 

өнеркәсіптің жеңіл, тамақ, химиялық, жанармай салаларына арналған 

технологиялық құрылығылар) саласын орналастырудың техника-

экономикалық ерекшеліктері 

40. Орта машина құрылысы (автомобиль құрылысы, ұшақ құрылысы, 

құралдар өнеркәсібі, электротехникалар, есептеуіш техника мен электроника 

құралдары өндірісі, тұрмыстық құрылыс) саласын орналастырудың техника-

экономикалық ерекшеліктері 

41. Қазіргі кездегі машина құрылысы саласы дамуының негізгі 

мәселелері 

42. Қазақстан салаларындағы инвестициялық-инновациялық қызмет 

негіздері  

43. Индустриалды-инновациялық дамудың салалық аспектісі  

44. Қазақстан экономикасының Индустриалды-инновациялық даму 

стратегиясының жүзеге асырылуын талдау 

45. Мемлекеттік инновациялық саясаттың мәні мен принциптері  

46. Ұлттық экономика салалары дамуындағы инвестицияның рөлі 

47. Инвестициялардың салалық құрылымы  

48. Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарын ішкі салалық және салааралық 

біріктіру тәсілдері 

49. Қазақстан экономикасындағы тамақ өнеркәсібінің рөлі  
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50. Жеңіл және тамақ өнеркәсіптері салаларының даму келешегі мен 

негізгі тенденциялары 

 

Емтиханға дайындалуға арналған сұрақтар тізімі 

1. Ел экономикасының тұрақты өсуін қамтамасыз ететін негізгі буынды 

атаңыз 

2. Қазақстан Республикасы экспортының басты баптары және 

валюталық түсімдердің негізгі көзі болып табылатын шикізат түрлерін 

көрсетіңіз 

3. Халық тұтынатын азық–түлік және азық–түлік емес тауарлардан, 

бөлшек тауар айналымынан, өндірістік емес аяның дамуынан тұратын 

болжам қалай аталады 

4. ҒТП дамуының әдістері 

5. Өзін–өзі реттейтін, өз қалпына келе алатын және дербес дамитын 

жүйе 

6. Диверсификация стратегиясы 

7. Экономикалық бағдарламаның субъектілері 

8. Стратегия дегеніміз 

9. Аймақтың әлеуметтік – экономикалық даму тұжырымдамасын құру 

қандай процесстен құралады 

10. Экономикалық белгілі бір мақсаттарға қол жеткізуі үшін жасалатын 

болашақ жағдайдың моделі, көрінісі 

11. Кәсіпорын макроортасының негізгі факторларына қайсысы 

жатпайды 

12. Өндіріс жоспарында өнімнің келесідей түрлері ажыратылады 

13. Ғылыми зерттеу институттарына анықтама беріңіз 

14. Инновация дегеніміз– ... 

15. Материалдық өндірістің басты әрі жетекші саласы 

16. Өнеркәсіптің дамуы келесілерге әкеледі. Төменде аталғандардың 

ішінен қате жауапты көрсетіңіз 

17. Өнеркәсіптің құрылымы – дегеніміз ...  

18. Ауыр индустрияға түсініктеме беріңіз 

19. Шикізаттық ресурстар дегеніміз 

20. Алдын ала өңдеудің бір немесе бірнеше кезеңінен өткен және дайын 

өнімді шығару процесінде ары қарай өңделетін еңбек өнімі 

21. Жанармай-энергетикалық ресурстарды (ЖЭР) қалай бөлуге болады 

22. Әлеуетті ЖЭР дегеніміз - ... 

23. Мемлекет экономикасында қолданылатын энергияның барлық 

түрінің жиынтығы 

24. Өнімнің болашақта техникалық мүмкін және өңдеуге немесе 

пайдалануға жарамдысын сараптайтын шикізатты алғашқы өңдеу түрі. 

25. Байытудың экономикалық маңыздылығы мынада. Қате жауапты 

көрсетіңіз 

26. Өзінің құрамына дайын өнім дайындау үшін шикізаттар мен 

материалдардың нысанын, қасиетін, параметрлерін және тағы басқа сипатын 
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өзгерту мақсатында технологиялық операциялардан тұратын процесс 

27. Әкiмшiлiк жағынан оқшауланған жай өндiрiс процесiнде белгiлi 

жұмыс түрiн атқартатын буын 

28. Ол алуан түрлi және тұрақты емес наменклатуралы өнiмдердi 

жекелеп шығарумен сипатталатын өндiрiс үлгiсi 

29. Оның кезiнде құралмен ғимараттарды көркейту, яғни өндiрiстiң 

қазiргi кездегi технологиялық және экономикалық жағдайына жауап беретiн 

қалыпқа келтiріледі 

30. Қолданылып жүрген ғимараттар мен жабдықтар түрлерi ұлғайтылып, 

қайта құрастыру 

31. Жаратылысы бойынша шикізат келесі түрлерге бөлінеді 

32. Минералды шикізат түрлерін атаңыз 

33. Модернизация дегеніміз не 

34. Құрылыс ұйымдарына төмендегілер жатады. Қате жауапты 

көрсетеңіз 

35. Салынған пәтерлер санына келесілер жатады. Қате жауапты табыңыз 

36. Тұрғын жайларды салуға кеткен шығындар, яғни адамдар тұрақты 

тұруға арналған ғимараттар 

37. Кең ассортиментте күшті алкогольды, табиғи, аралас сусындарды 

өткізуге тағайындалған тез қызмет көрсетуге мамандандырылған кәсіпорын 

38. Материалдық ресурстарды үнемдеу дегеніміз 

39. Аймақтың индустриалдық –инновациялық бағдарламасының негізгі 

мақсаты 

40. Қарағанды облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының 

индикаторы болып табылатын саласы 

41. Қазақстанның негізгі минералды шикізат аймағы 

42. Қарағанды облысында қашан «Металургия-Металл өндеу» пилоттық 

кластерін құру мен дамыту бойынша шаралар жоспары жүзеге аса бастады 

43. Бөлу,айырбастау,тұтыну сияқты өндіріс процесі ретінде барлық 

экономиканың дамуын ұйымдастырушы күші 

44. Бұл мемлекет шенберінде салалық және басқадай жүйеде 

интегрирленген құралдардың тұтынушылық құнының жиынтығы 

45. Экономикалық дамуға, түрлі аудандардын мамандануына төменде 

аталғандардың қайсысы әсерін тигізеді 

46. Біздің еліміздің экономикалық аудандары шаруашылығының даму 

негізін ... құрайды 

47. Ол әр елдің шаруашылығының аса рационалды дамуын, сонымен 

қатар, табиғи, экологиялық және әлеуметтік жағдайы бар өнеркәсіптік 

салаларда түрлі мемлекттердің мамандануын қамтамасыз етеді.Дұрыс 

жауапты табыңыз 

48. Төменде берілген өнеркәсіпті орналастырудың факторларының 

ішінен қате жауапты көрсетіңіз 

49. Шикізат факторлары,еңбек ресурсстары,тұтыну тығыздығы 

төмендегі қай факторлар тобына жатады 

50. Өнекәсіпті орналастырудың техника–экономикалық факторларына 



 26 

төменде аталғандардың қайсысын жатқызуға болады 

51. Бұл қайта саралануды, қатені ескертіп, есептік жұмыстың 

техникасын жеңілдетеді 

52. Құрылыс бөлшектерін құрылыс – монтаждық жұмыстарды жүргізу 

үрдістерінде қолдануға керекті материалдар 

53. Машиналар мен жабдықты ұзақ мерзімді жалға алу, жалға берушінің 

тауарды жеке меншігінде қалдыру құқығын сақтауға негізделген 

инвестициялар мен өткізуді жандандыруды қаржыландырудың жаңа тәсілі 

54. Материалдық өндіріс саласында тікелей қызмет ететін, өндіріс 

процесіне бірнеше рет қатысады, біртіндеп тозатын, ал оның құны 

өндірілетін өнімге біртіндеп ауысатын қор 

55. Дүниежүзіндегі ең ірі инвестициялық институт 

56. Нақты инвестициялаудың өнімдеріне немесе инвестициялық 

қорларға сұраныстың ең төмен деңгейі болатын саты қалай аталады 

57. Венчурық инвестициялау – дегеніміз ... 

58. Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы дегеніміз 

59. Акционерлік қоғамның жоғары басқару органы 

60. Шикізатты тұтыну сипаты бойынша кәсіпорын келесідей жіктеледі 

61. Кәсіпорынның өндірістік бөлімшелері мен олардың арасындағы 

байланыспен бірге алғандағы жиынтық нені құрайды 

62. ... – бұл жаңалықты енгізу немесе өндіріс тәсілін және технологияны 

едәуір жетілдіру, жабдықтарды және өндірісі ұйымдастыруды өзгерту. 

63. Тамақ және жеңіл өнеркәсібі кәсіпорындарының инновациялық 

дамуы келесідей бағыттарда болуға тиіс. Төмендегі аталғандардың ішінен қате 

жауапты көрсетіңіз 

64. Азық–түлік қауіпсіздігі саласындағы басты бағыттар – 

65. Қазақстанның астық шаруашылығының даму тарихы қанша кезеңді 

қамтыған 

66. Қазақстандағы астықтың негізгі өндіруші аймақтары  

67. Ауылшаруашылық саласының сипатты кемшіліктерін атаңыз 

68. ... – бұл нақты нарықта және белгілі бір уақыт аралығында оған 

бәсекені ұстауға мүмкіндік беретін өндірілетін өнімнің тұтынушылық және 

құндық сипаттамасының жиынтығы 

69. Бәсекеге қабілеттіліктің маңызды құраушы элементі 

70. ... – бұл шаруашылық қызметтің кездейсоқ жағдайының салдарынан 

пайда болған түсімдер. 

71. Шаруашылық қызметтің кездейсоқ жағдайының салдарынан пайда 

болған түсімдер 

72. ... дегеніміз – кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметінің соңғы қаржылық 

нәтижесі және жалпы алғанда ол өнім бағасы мен оның өзіндік құны 

арасындағы айырмашылық, ал жалпы кәсіпорын үшін өнімді сатудан түскен 

түсім мен сатылған өнімнің өзіндік құны арасындағы айырмашылық 

73. Ғылыми зерттеу институттарына анықтама беріңіз 

74. Экономикалық бағдарламаның субъектілері 

75. Бұл қайта саралануды, қатені ескертіп, есептік жұмыстың 
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техникасын жеңілдетеді 

76. Құрылыс бөлшектерін құрылыс – монтаждық жұмыстарды жүргізу 

үрдістерінде қолдануға керекті материалдар 

77. Құрылыс материалдары – дегеніміз ... 

78. Өндіріс жоспарында өнімнің келесідей түрлері ажыратылады 

79. Қазақстан Республикасы экспортының басты баптары және 

валюталық түсімдердің негізгі көзі болып табылатын шикізат түрлерін 

көрсетіңіз 

80. Ғылыми зерттеу институттарына анықтама беріңіз 

81. Ұлттық өндірушілерге көмек жасау үшін импорттың жанама 

дискрименациясына бағытталған ақшалай төлем түрі 

82. Акцияны құнды қағаз ретінде айқындау ҚР–ның қандай кодексімен 

қай бабында берілген 

83. Ғимараттар және сауда-саттық жүйесі, қамтамасыздандыру-өткізу 

жүйесі, қойма кешені, көлік жүйесі, байланыс жүйесі өндірістік мақсаттағы 

құрылымдар бұл 

84. Халық шаруашылығында қызмет етуге жарамды және кәсіпкерлік 

мамандығы бар, қара күші бар, еңбекке қабілетті ел тұрғындары  

85. Еңбекке жарамды тұрғындардың бір бөлігі, қызғушылығы мен 

кәсіпкерлілігі сәйкес келетін жұмыс табуды қалайтын, еңбек еткісі келетін 

бірақ мүмкіншілігі жоқ 

86. Арнайы бөлінген және жабдықталған ғимарат, аумақ немесе орын, 

лицензия негізінде автокөліктерді, тауарларды уақытша сақтау 

процедураларын жүргізуге арналған, кеден ұйымдарының жұмыстары 

бойынша  

87. Қызмет ету масштабына байланысты  

88. Өндірістік қызмет процесінде меншік туралы қатынас қандай 

әлеуметтік деңгейде жүзеге асырылады 

89. Инновация дегеніміз– ... 

90. Апробация, жўмысты аяќтау жјне «тјуекелді» инновацияларды 

ґнеркјјсіптік жїзеге асырылуына дейін жеткізу маќсатымен ќўрылатын 

икемді фирмалар 

91. Бекітілген көмір қоры жағынан Қазақстан әлем бойынша нешінші 

орында 

92. «Қазақстан Республикасы уран өнеркәсібінің даму бағдарламасы» 

қай жылы қабылданды 

93. Өнеркәсіптің дамуы келесілерге әкеледі. Төменде аталғандардың 

ішінен қате жауапты көрсетіңіз 

94. Шикізаттық ресурстар дегеніміз 

95. Өнімнің болашақта техникалық мүмкін және өңдеуге немесе 

пайдалануға жарамдысын сараптайтын шикізатты алғашқы өңдеу түрі. 

96. Өзінің құрамына дайын өнім дайындау үшін шикізаттар мен 

материалдардың нысанын, қасиетін, параметрлерін және тағы басқа сипатын 

өзгерту мақсатында технологиялық операциялардан тұратын процесс 

97. Оның кезiнде құралмен ғимараттарды көркейту, яғни өндiрiстiң 
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қазiргi кездегi технологиялық және экономикалық жағдайына жауап беретiн 

қалыпқа келтiріледі 

98. Модернизация дегеніміз не 

99. Материалдық ресурстарды үнемдеу дегеніміз 

 

 

 

 


