
 



1.Пәннің сипаттамасы 

 

Пәнді оқытудың мақсаты. Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерде 

экономика мен қызмет көрсету саласындағы теориялық білім кешенін 

қалыптастыру, басқарушылық іс-әрекеттің алуан түрлерін жүзеге асыру 

дағдыларын өңдеу, басқару жүйелері мен оларды жобалауға талдау жасау. 

«Адамзат ресурстарын басқару» курсын оқытудың мақсаты – ұйымның 

кадрлық саясаты менеджменті саласындағы теориялық және тәжірибелік 

аспектіні талдау негізінде студенттерде экономикалық ойлау жүйесін 

қалыптастыру, персоналды тиімді де нақты басқару бойынша шаралар жүйесін 

өңдеу және негіздеу. 

Оқу нәтижелері: 

А. Мекемедегі адамзат ресурстарын басқарудың қызмет ету заңдарын 

анықтау мен дәлелдеуге, түсініктерді тұжырымдап, адамзат ресурстарын 

басқару туралы тұтас білім жүйесін құру. 

Б. Персоналды басқару ерекшеліктерін анықтау және әлеуметтік ортаның 

моделі бойынша жасалатын ғылыми-теориялық жұмыстарды студент өзінің 

кәсіби қызметінде және тәжірибеде қолдануы қажет және кәсіпорынның 

ынталандыру жүйесін басқару бойынша ұсынысты негізге алу керек. 

В. «Адамзат ресурстарын басқару» ерекше пәні екендігін негізге ала 

отырып, кәсіпорындағы тиімді менеджментті қамтамасыз етудегі басқарушы 

кадрлар мен олардың орындарын ескере отырып, персоналды басқару 

мәселелерін шешу жолдар жайлы ақпараттың пайымдауларын сипаттау мен 

айқындау дағдыларын меңгеруі қажет. 

Г. Студент меңгерген білімін заң қызметкерлеріне, кәсіпорын 

қызметкерлеріне, мемлекетік органдардың қызметкерлеріне, әлеуметтік 

мекемелердің басқару қызметкерлері мен жұмысшыларына әрбір түрде мәлімет 

бере алуы керек. Айтарлықтай өз коммуникативтік қабілеттіліктерді дамыту 

қажет. 

Д. «Адамзат ресурстарын басқару» пәні бойынша жеткілікті білім алған 

жас мамандар өзінің тәжірибелік қызметінде, қазіргі кезеңдік шаруашылық 

жағдайға сәйкес келетін бақылау-тексерістік жұмыстың ұйымдық формалары 

мен әдістерін жетілдірудің басқарудағы ролін білуді және өзіндік жұмыс істеу 

қабілеттілігін жоғарлатуы керек. 

Пререквизиттер: Менеджмент, Мемлекеттік басқару теориясы, 

Мемлекеттік қызмет этикасы. 

Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмысты орындау. 

Пәннің әдіснамасы: «Мемлекттік және жергілікті басқару» мамандығы 

бойынша оқитын студеттер үшін «Адамзат ресурстарын басқару» курсының 

көздейтін мүддесі мемлекеттік басқару және әкімшілік органдары, мемлекеттік 

және мемлекеттік емес ұйымдарда персонал мен адам ресурстарын басқаруға 

қатысты мамандардың кадрлық жұмысын үйренуге ықпал ету және пайдалануға 

дағдыландыру. 

 

2. Пән бағдарламасы 

 

2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ Тақырыптар атаулары 
Сағаттар 

Дәріс Сем. СӨЖ ОСӨЖ 

Модуль 1. Психологияның категориялары және әдістемелік мәселелер 

1  Адам ресурстарын басқару 

туралы ғылымның мәні мен 

әдістері 

1 2 5 1 

2  Адам ресурстарын басқару 

теориясы мен практикасын 

дамыту 

1 2 5 1 

Модуль 2. Ұйымның кадрлық саясаты және кадрлық жоспарлау  

3  Адам ресурстарын басқару 

мемлекет пен қоғамның 

функциясы ретінде. 

1 2 5 1 

4  Ұйымының кадр саясаты және 

адам ресурстарынын басқару 

стратегиясы. 

2 4 10 2 

Модуль 3. Персоналды жалдау, қабылдау және іріктеу процестерінің 

ұйымдастырушылық негіздері 

5  Қызметкерлер құрамын таңдап 

алып іріктеу. 

2 4 10 2 

6  Ұйымның адам ресурстарын 

бағалау. 

1 2 5 1 

Модуль 4. Персоналдың кәсіби бағдарлануы, бейімделуі, жеке және 

іскерлік өсуді мотивациялау 

7  Ұйымда мақсаты Басқару. 1 2 5 1 

8  Уәждеме және қызметкерлер 

еңбегінің уәждеме жүйелері. 

1 2 5 1 

9  Ұйымның адам ресурстар 

сапасын жақсарту. 

2 4 10 2 

10  Қызметкерлерді босатып алу 2 4 10 2 

11  Басқарушылық жанжалдар. 1 2 5 1 

 Барлығы: 15 30 75 15 

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.  

1. Рефераттар дайындау. 

2. Презентацияларды дайындау. 

3. Тақырып бойынша глоссарий құру 

4.Тапсырмаларды орындау. 

5.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап 

беру.  

1-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

2 

тақырып.  

1.Баяндама дайындау. 

2.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

3.Тапсырмаларды орындау. 

4.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап 

беру. 

2-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

3 

тақырып.  

1. Рефераттар дайындау. 

2. Презентацияларды дайындау. 

3. Тақырып бойынша глоссарий құру 

4.Тапсырмаларды орындау. 

5.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап 

беру. 

3-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

4 

тақырып.  

1. Тақырыпқа эссе жазу. 

2. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

3.Тапсырмаларды орындау. 

4.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап 

беру. 

4,5-ші 

апта 

Ағымдағы 

бақылау 

5 

тақырып. 

1. Рефераттар дайындау. 

2. Презентацияларды дайындау. 

3. Тақырып бойынша глоссарий құру 

4.Тапсырмаларды орындау. 

5.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап 

беру. 

6,7-ші 

апта 

Ағымдағы 

бақылау 

6 

тақырып. 

1. Рефераттар дайындау. 

2. Презентацияларды дайындау. 

3. Тақырып бойынша глоссарий құру 

4.Тапсырмаларды орындау. 

5.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап 

беру. 

8-ші апта 

Р1 шептік 

бақылау 

1-6 

тақырып

тар 

Коллоквиум 8 апта 

Ағымдағы 

бақылау 

7 

тақырып.  

1. Тақырыпқа эссе жазу. 

2. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

3.Тапсырмаларды орындау. 

4.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап 

беру. 

9-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

8 

тақырып.  

1. Тақырыпқа эссе жазу. 

2. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

3.Тапсырмаларды орындау. 

4.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап 

беру. 

10-ші апта 

Ағымдағы 

бақылау 

9 

тақырып.  

1.Баяндама дайындау. 

2.Есеп шығару. 

3.Тапсырмаларды орындау. 

4.Өзін-өзі бақылау сұрақтарына жауап 

беру. 

11,12-ші 

апта 

Ағымдағы 

бақылау 

10 

тақырып.  

1.Баяндама дайындау. 

2. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

3. Тапсырмаларды орындау. 

13,14-ші 

апта 

Ағымдағы 

бақылау 

11 

тақырып.  

1.Тақырыпқа эссе жазу. 

2. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

3. Баяндама дайындау. 

4. Презентацияларды дайындау. 

15-ші апта 

Р2 шептік 

бақылау 

7-11 

тақырып

тар 

Коллоквиум 
15-ші 

апта 

Қорытын

ды 

бақылау 

1-11 

тақырып

тар 

Компьютерлік тестілеу 

Емтихан 

кестесі 

бойынша 

 

3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау 

типі 

Бақылау 

формасы 

Бағалаудың негізгі өлшемдері  

Ағымдағы 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, пайымдау, 

көлемі 3-4 мың сөз; бірегейлік (95%-дан кем 

емес) 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (80%-дан кем емес), 

әдебиеттер көздерін таңдаудың негізділігі, 

сұрақтың маңызын ашу дәрежесі, безендіруге 

қойылатын талаптарды сақтау; көлемі – 8-10 



бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми және арнайы 

аппараттың болуы, қорытындылардың 

анықтығы; бірегейлік (80%-дан кем емес), 4-6 

бет. 

Мультимедиа

лық 

таныстырылы

м 

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. 

Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем дегенде 20 

термин 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 10 

сұраққа блиц-жауап 

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 

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

%

 
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. 

 

МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГИЯНЫҢ КАТЕГОРИЯЛАРЫ ЖӘНЕ 

ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕР 

 

ТАҚЫРЫП 1. АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ ТУРАЛЫ 

ҒЫЛЫМНЫҢ МӘНІ МЕН ӘДІСТЕРІ 
Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Адам ресурстарын басқару туралы ғылымның мәнін анықтау. 

2. Курстың мақсаттары мен міндеттері мемлекеттік және муниципалдық 

басқару жөніндегі мамандарың гуманитарлық даярлаужүйесінде «Адам 

ресурстарын басқару» курсының орны. 

3.Адам ресурстарын басқару пәнінің функциялары. 
Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Адам ресурстарын басқару» түсінігін анықтау. 

2. АРБ нұсқалары. АРБ тұжырымдамасын әзірлеу.  

3. АРБ үлгілері. АРБ тұжырымдамасының әрі қарай дамуы. 

2 сабақ 

1. АРБ және қызметкерлер құрамын басқару. 

2. АРБ аясындағы қызметтің негізгі түрлері. 

3. Ұйымдастыру менеджментінде адам ресурстарын басқарудың 

функционалдың кезендері. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма:  

1.«Басқару теориясының негіздері», «Қазіргі таңдағы 

еңбек  ресурстарының құрамы мен оларды басқару ерекшеліктері» 

тақырыптарына рефераттар дайындау. 

2.«Ұйымдастыру менеджменті», «Мемлекеттік және муниципалдық 

қызметте АРБ маңызы» тақырыптарына презентацияларды дайындау. 



3. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Еңбек пен іскерлік бейімделушіліктің тарихи дамуына сипаттама 

беріңіздер. 

2. Ұйымдағы адамның ролі туралы басқару теорияларын 

қарастырыңыздар.  

3. Адамзат ресурстарын басқаруды дамыту кезеңдеріне сипаттама 

беріңіздер.  

4. Еңбек ресурстарын басқарудың мемлекеттік жүйесіне талдау 

жасаңыздар. 

 

Сұрақтар: 

1. Персоналды басқаруға не кіреді? 

2. Ұйымның мақсаттары қандай болуы керек және осы мақсаттарға жету 

үшін ұйым мүшелері не істеу керек деген шешімді қамтитын басқару қызметі 

қалай аталады? 

3. Шешім қабылдау барысында жетекші алдында тұратын 2 негізгі 

мәселені атаңдар. 

4. Коммуникация деген не? 

5. Процестік тәсілдемеде басқарудың 5 негізгі қызметті жүзеге асыру 

үшін не қажет? 

6. Басқару қызметтері деген не? 

7. Процестік тәсілдемеде басқару қызметтері нені жалпылайды? 

8. Процестік тәсілдемеде басқару қызметтері  2 ортақ сипаттамаға ие 

болады. Оларды көрсетіңіздер. 

 

2-ТАҚЫРЫП. АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫ 

МЕН ПРАКТИКАСЫН ДАМЫТУ 

Дәріс жоспары  (1сағат) 
1. Адам ресурстарын басқарудың дәстүрлі теориялары. 

2. Адам ресурстарын басқарудың ғылыми тәсілдерін дамыту. 

3.Адам ресурстарын басқару теорияларының құндылықтық негіздемелері. 

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Адам ресурстарын басқаруға  тиімді тәсілдеме. 

2. Адам капиталын басқарудың және теориясының қазіргі заманғы 

әдіснамалың тәсілдемелері. 

2 сабақ 

1. Шетел ғылымда басқару теориясын дамыту. 

2. Қазіргі заманғы басқару инноваялары мен адам ресурстарын басқару 

менеджменті. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма:  

1.«Дамыған елдерде персоналды басқару философиясы» тақырыбына 

реферат дайындау, «Персоналды басқару әдістері» тақырыбына ауызша баяндама 

дайындау. 

2.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Ұйымдағы персоналды басқару мәні мен қызметтерінің мәнін ашыңдар. 

2. Ұйым персоналын басқарудың жапондық, американдық, германдық, 

француздық философиясының мәні неде? 

3. Персоналды басқару әдістемесінің, жүйесі мен технологиясының мәні 

неде? 

4. Ұйымдағы адамдарға ықпал ететін факторларды атаңдар. 

5. Функционалды ішкі жүйелерге сипаттама беріңдер. 

6.  Персоналды басқару жүйесінің құрылу әдісін ашыңдар. 

 

Сұрақтар: 

1. Ұйымдағы адамзат ресурстарын басқару бойынша негізгі құрылымдық 

бөлімше болып не табылады? 

2. Адамзат ресурстарын басқарудің элементарлы ұйымдастыру құрылымы 

қандай деңгейдегі бөлінуді бейнелейді? 

3.  Жұмыстағы салыстырмалы автономдылықты сипаттайтын қандай 

ұйымдастыру құрылымы байланыстың бір шамалылығымен ерекшеленеді? 

4.  Жұмыскерлердің тізімдік санының құрамын атаңдар? 

5.  Ұйымдағы басқару технологиясы қандай негізгі элементтерден 

тұрады? 

6. Еңбектің неғұрлым жоғары өнімділігі мен жұмысқа қанағаттану үшін 

мотивацияны не құрауы қажет? 

7. Адамзат ресурстарын басқару стратегиясының бір элементін атаңдар? 

8. Жұмысқа қабылдау - бұл? 

9. Жұмысқа қабылдау көздері қандай?  

10. Жұмыскер белгілі жұмысорындауға келісетін, ал ұйым оған жалақы 

төлеуге міндеттенетін маман мен жұмыс беруші арасындағы белгілі мерзімге 

жасалған келісім қалай аталады? 



МОДУЛЬ 2. ҰЙЫМНЫҢ КАДРЛЫҚ САЯСАТЫ ЖӘНЕ КАДРЛЫҚ 

ЖОСПАРЛАУ 

 

3-ТАҚЫРЫП. АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ МЕМЛЕКЕТ 

ПЕН ҚОҒАМНЫҢ ФУНКЦИЯСЫ РЕТІНДЕ. 

Дәріс жоспары  (1сағат) 
1.Адам ресурстарының ұдайы өндірісі – әлеуметтік – экономикалық 

жүйесі ретінде.  

2.Постиндустриялық (ақпараттық) қорғау жағдайларындағы адам 

факторының рөлі. 

3. Ұйым – басқарудың әлеуметтік жүйесі ретінде. 

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1.Басқарудың әлеуметтік  жүйесінің қызмет жасау заңдылықтары. 

2.Еңбек ресурстары және алардың сапасы. 

3.Мемлекеттің әлеуметтік саясаты адам ресурстарын басқару 

функцияларын жүзеге асыру тәсілі ретінде. 

2 сабақ 

1.Әлеуметтік қорғау және адам ресурстарын басқару үдестеріндегі оның 

орны. 

2.Адам ресурстарын стратегиялық басқару. 

3.АРБ стратегияларының мақсаттары, негіздемесі мен жүзеге асыруы. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма:  

1.«Персоналды басқарудың ұйымдық жүйесі» тақырыбына реферат 

дайындау. 

2. «Ұйымда адам ресурстарын басқару саясаты», «Адам ресурстарын 

басқаруда пайдаланатын менеджменттің қағидаттары мен әдістері», 

«Басқарудың экономикалық әдістері» тақырыптарына презентацияларды 

дайындау. 

3. Тақырып бойынша глоссарий құру. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

http://www.bagalau.kz/kz/med/pub/i468 сілтеме бойынша «Жаңа кадр 

саясаты – Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінің жаңа келбеті» 

атты мақаланы талқылау. 

 

 

Сұрақтар: 

1. Ұйым мақсаттарының жиынтығы нені білдіреді? 

2. Персоналды басқару жүйесін құжаттық және кадрлық қамтамасыз ету 

қалай жүзеге асырылады? 

3. Персоналды басқару жүйесінің ақпараттық және техникалық 

қамтамасыз етілу жолдары қандай? 

4. Басқарудың қандай қызметіне менеджердің кәсіпорын үшін қолайлы 

ахуалды құруға ынтасын жатқызуға болады? 

5. Осы жүйелер негізінде адамдардың қызығушылықтары жатыр, себебі 

олардың басты құраушысы болып адам табылады, аталмыш жүйелер аса тұрақты, 

бірақ  динамизмге де ие болуы мүмкін. Бұл қандай жүйелер? 

 

4-ТАҚЫРЫП. ҰЙЫМЫНЫҢ КАДР САЯСАТЫ ЖӘНЕ АДАМ 

РЕСУРСТАРЫНЫН БАСҚАРУ СТРАТЕГИЯСЫ. 

Дәріс жоспары  (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Кадр саясатының мәні және мазмұны. 

2. Ұйымды басқару мақсаттар жүйесінднгі адам ресурстарын басқару 

мақсаттары. 

3.Кадр жоспарлау.  

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 

2 сабақ 

1. Кадр жоспарлауының деңгейлері мен кезендері. 

2.Кадр бақылуы, контроллингі мен кадр жоспарлауы. 

3.Мақсатты жоспарлау. 

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 
 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1 сабақ 

1. Кадр шаралары мен кадр стратегиясы.  

2. Кадр саясатын әзірлеу шарттары. 

2 сабақ 

1.Кадр жоспарлауында пайдаланатын көрсеткіштер. 

2. Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің монсантық үлгісіне 

көшуі. 

3 сабақ 

1. Мемлекеттік қызметтің адам факторының маңыздылығын тану жаңа 

үлгісіне бағдарлану және тиімді кадр жұмы сын өткізу. 

 4 сабақ 

1. Мемлекеттік қызметінің жаңа үлгісінің мақсаты тиімді кадр саясаты 



мен мемлекеттік қызмет жүйесіндегі жаңа кадр тетіктерін қамтастырын, 

жетілдіру. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма:  

1.«Персоналды дамыту жоспары» атты құжатының құрылымын 

тақырыпқа эссе жазу. 

2.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1.«Ұйымдағы кадрлық жоспарлаудың орны мен ролі» атты тақырыпқа 

ауызша баяндама дайындау. 

 

Сұрақтар: 

1. Кадрлық жоспарлауды қалай түсінесіз? 

2. Персоналды басқару стратегиясын жүзеге асыру негізінде жоспарлаудың 

рөлі қандай? 

3. Кадрлық жоспарлаудың негізгі кезеңдері қандай? 

4. Кадрлық жоспарлаудың қағидалары қандай? 

5. Персоналды жоспарлау әдістеріне не жатады? 

6. Ұйымның персонал қажеттілігін болжау барысында қандай әдістер 

қолданылады? 

 

МОДУЛЬ 3. ПЕРСОНАЛДЫ ЖАЛДАУ, ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ 

ІРІКТЕУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

5-ТАҚЫРЫП. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ҚҰРАМЫН ТАҢДАП АЛЫП 

ІРІКТЕУ. 

Дәріс жоспары  (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Қызметкерлер құрамын таңдап алып, іріктеу тупалы жалпы түсініктер. 

2. Қызметкерлер құрамын таңдап алып іріктеу, кәсіби бағдарлануы 

барысында алардың жеке ерекшеліктерін пайдалану. 

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 
 

2 сабақ 

1. Қызметкерлер құрамының кәсіби жарамдылығы диагностикасының 

негізгі қағидаттары. 

2. Қызметкерлер құрамын таңдап алып, іріктеудің негізгі кезеңдері. 

3. Іріктеу әдістері. 

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 
 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1. Қызметкерлер құрамының бейімделу түсінігі және тірлері. 

2. Бейімделу үдерісінің жеке психологиялық ерекшеліктері. 

2 сабақ 

1.Кәсіби бағдарлану және бейімделу үдерісіндегі оның рөлі. 

2.Қазақстан Республикасында әкімшілік мемлекеттік қызметке тұру. 

3 сабақ 

1.Мемлекеттік қызметке тұру шарттары. Біліктілік талаптары. 

2.«А» корпуісының әкімшілік мемлекеттік қызметін тұру ерекшеліктері. 

3.«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына тұру 

ерекшіліктері. 

4 сабақ 

1. «Б» корпусының мемлекеттік лауазымына алғашқы рет тұратын 

азаматтарды іріктен алу. 

2. «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына тұруға конкурс. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тәжірибелік тапсырма:  

1.http://hr-portal.ru/recruitment_doc сілтеме арқылы персоналды 

жалдаудың негізгі құжаттарымен танысыңыз. 

2.«Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетел 

қызметкерлерін тарту» тақырыбына реферат дайындау. 

3. «Конкурстар түрлері», «Азаматтар арасындағы жалпы конкурс», 

«Мемлекеттік қызметкер арасындағы ішкі конкурс» тақырыптарына 

презентацияларды дайындау. 

4.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

Персоналды тартудың ішкі және сыртқы көздерін ескере отырып, келесі 

кестеге олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін енгізіңіз: 

 

Персоналды тарту артықшылықтары  Персоналды  тарту кемшіліктері 

  

 

Сұрақтар: 

1. Ұйымның сыртқы ортасын стратегиялық талдау қалай жүзеге асырылады? 

2. Адам жұмысқа орналасу жайлы өтінішімен келген кезде, онымен 

кім немесе қандай бөлім жұмыс істейді? 



3. Персоналды тартудың сыртқы көздеріне не жатады? 

4. Персоналды тартудың ішкі көздерінне не жатады? 

5. Бос орында жұмыс істеу үшін үміткерлерге қандай талаптар 

қойылады? 

 

6-ТАҚЫРЫП. ҰЙЫМНЫҢ АДАМ РЕСУРСТАРЫН БАҒАЛАУ. 

Дәріс жоспары  (1 сағат) 
1. Ұйымның қызметкерлерін бағалау.  

2. Қызметкерді бағалаудың түрлері мен тәсілдері. 

3. Қызметкерлер құрамын бағалаудың факторлары мен көрсеткіштері. 

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Қызметкелер құрамының мінездемелері бағалау ерекшелігі. 

2. Қызметкелер құрамын бағалау критерийлері (өлшемдері). 

3. Қызметкелер құрамын бағалаудың көрсеткіштері мен әдістері. 

2 сабақ 

1. Қызметкелер құрамын бағалаудың дәстүрлі емес әдістері. 

2. Қызметкелер құрамын аттестациялау. 

3.Қызметкерлерді аттсеттиялық бағалаудың түсінігі және түрлері. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар:  

Тәжірибелік тапсырма:  
1.«Кадрларды іріктеу және кадрларды даярлау» кәсіби стандартын оқу 

және оған шолу жасау. 

2.«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлердің жұмысын 

бағалау» «Әкімшілік мемлекеттік қызметінің аттестациямен», «Аттестацияның 

мақсаты», «Аттестацияны өткізудің кезендері мен тәртібі» тақырыптарға 

рефератарды дайындау. 

3. «Бағалау мақсаты – мемлекеттік қызм-дің жұмыс бағасымен 

тиімділігің және олардың біліктілітер деңгейін анықтау», ««А» корпусының 

әкімшілігіне мемлекеттік қызметкеткерін қызметтік бағалау», ««Б» корпусының 

әкімш-н мемлекеттік қызметкелердің жұмысын бағалау» тақырыптарына 

презентацияларды дайындау. 

4.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

Үміткелердің арасынан талап етілген нәтижеге қабілеті бар жұмыскерді 

таңдап алу мақсатын ескере отыра, мына кестені толтырыңыз: 

 

Үміткерлердің келесідей жалпы  сапалары болуы  тиіс  

Үміткерлердің сапасына қойылатын талаптар  

Тәжірибеде көбірек кездесетін іріктеу тәсілдері  

Персоналды бағалау әдістері  

 

Сұрақтар: 

1. Персоналды іріктеу қалай жүзеге асырылады? 

2. Кадрларды іріктеу мен орналастыру қалайша ұйымдастырылады? 

3. «Персоналды іскерлік бағалауға» анықтама беріңдер. 

4. Персоналды кәсіби бағдарлау қалай жүзеге асырылады? 

 

МОДУЛЬ 4. ПЕРСОНАЛДЫҢ КӘСІБИ БАҒДАРЛАНУЫ, 

БЕЙІМДЕЛУІ, ЖЕКЕ ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК ӨСУДІ МОТИВАЦИЯЛАУ 

 

7-ТАҚЫРЫП. ҰЙЫМДА МАҚСАТЫ БАСҚАРУ. 

Дәріс жоспары  (1сағат) 
1. Мансап туралы жалпы теориялық түсініктер. 

2. Іскерлік мансаптың мәні және түрлері.  

3.Ұйымда мансап үдерістерін басқару.  

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 
 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Ұйымда қызметкерлерді қызметтік – кәсіби жылжыту. 

2. Кадрлар резервтерін қалыптастыру Қазақстан Республикасында 

мемлекеттік қызметінде кадр резервтерін құру үдерістері. 

3. Мемлекеттік қызметінің кадр резервік қалыптастыру стратегиясы. 

2 сабақ 

1.«А» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметінің кадр резервке 

іріктеу. 

2.Әкімшілік мемлекеттік қызм-ді алмастыру «А» корпусының әкімшілік 

мемлекеттік қызм-рін алмастыру «Б» корпусының әкімш-к мемл-к  қызм-рін 

алмастыру. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар:  

Тәжірибелік тапсырма:  

1.«Персоналды бағалаудың 360˚ әдісін» қарастырыңыз. 

2.«Қызметкелердің мамандығын, олардың біліктіліктері мен 

қабілеттіктіктерін, өз міндеттерін адал орындауын ескере отырып, оларды ҚР 

мемл-ттік қызметі б-ша жылжыту иәртібі мен ережелері» тақырыпқа эссе жазу. 



3.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. Жұмысшының ұйымдағы жаңа жағдайларына бейімделудің 3 кезеңіне 

(танысу, бағалау, қорытындылау) анықтама беріңіздер. Бейімделудің екі типін 

көрсетіңіздер. 

2. Жалпы бағдарлану процесіндегі жаңа жұмысшы ұйымның негізгі 

сұрақтармен танысу керек. Бұл сұрақтарды ажыратып көрсетіңіздер. 

 

Сұрақтар: 

1. Бейімделудің қанша бағыттары болады? 

2. Өндірістік бейімделуге не жатқызылады? 

3. Бейімделу процесі қашан басталады? 

4. Бейімделудің қандай әдісі  жеңілдіктерді ұсынумен сипатталады? 

5. Бейімделудің қандай әдісі ұжымда тікелей қолданылалды? 

 

8-ТАҚЫРЫП. УӘЖДЕМЕ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЕҢБЕГІНІҢ 

УӘЖДЕМЕ ЖҮЙЕЛЕРІ. 

Дәріс жоспары  (1сағат) 
1. Қызметкерлер құрамының еңбек мінез-құдқының уәждемесі туралы 

түсінік. 

2. Еңбек уәждеренің жіктеуі және уәждеме кешені туралы түсінік. 

3. Уәждеме теорияларының дамуы.  

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Адам ресупстарын басқарудағы қауіпсіздік уәждері. 

2. ҚР мемлекеттік қызметіедегі еңбек уәждемесі. 

3.Лауазымдық міндеттерін үздік орындаған үшін мемлекеттік 

қызметтерін көтермелеу. 

2сабақ 

1.ҚР мемлекеттік қызм-рдің біліктілігі мен қызмет нәтижесі бойынша 

еңбегін төлеу.  

2.Бонустарды төлеу. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар:  

Тәжірибелік тапсырма:  

1.http://mtests.ru/category/tests/career/ сілтеме бойынша арнайы 

психологиялық тесттерден өту (нәтижелерді сабақта талқылау) 

2. «ҚР мемл-тік қызм-ге және олардың отбасыларына әлеуметтік 

кенілдіктер», «Іссапарларға барғанда мемл-к қызм-е кепілдіктер мен 

өтемакылар» тақырыптарға эссе жазу. 

3.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. «Мансап» ұғымының мәнін анықтаңыз, және мансаптың дамуы 

ұйымға, қызметкерлерге қалай әсер ететіндігін түсіндіріңіз. 

2. Заманауи ұйымда мансапты даму әдістерін көрсетіп сипаттаңыз. 

3. Мансаптың негізгі кезеңдерін көрсетіп сипаттаңыз. 

 

Сұрақтар: 

1. Мансаптың неше түрі болады? 

2. Ішкі ұйымдық мансап дегеніміз не? 

3. Кәсіпорындағы мамандар мен қызметкерлердің ауысуы қалай 

жүргізіледі? 

4. Басшылық кадрлар резервіне кім кіреді? 

5. Мансаптық жоспарлау ұғымының анықтамасы қандай? 

6. Кадрларды қызмет бабында ауыстырудың қандай түрлері бар? 

7. Орын ауыстыру әдістеріне не жатады? 
 

9-ТАҚЫРЫП. ҰЙЫМНЫҢ АДАМ РЕСУРСТАР САПАСЫН 

ЖАҚСАРТУ. 

Дәріс жоспары  (2сағат) 

1 сабақ 

1. Жоғарғы білікті кәсіби кадрларды даярландыру қажеттілігі. 

2. Мемлекеттік қызметкерлер біліктілігінің мазмұны. Біліктіктері. 

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 

2 сабақ 

1. Қызметкерлер біліктілігінің типтері мен факторлары. 

2. Қызметкерлерді даярлау және қайта даярлау алғашқы кәсіби 

дайындығының түрлері мен тәсілдері. 

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 
 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1 сабақ 

1. Ұйымдардағы қызметк-ң кәсіби дайындағы жүйелері. 

2. Кәсіби білім беруді мазмұны. 

2 сабақ 

1. Кәсіби білім берудің философиясы. 

2. Кәсіби білім беру үдерісі. 



3. Кәсіби білім беру қажеттілігін табу. 

3 сабақ 

1. Мемлекеттік қызметкерлерді оқыту. 

2.Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың 

біліктілігін арттыру. 

3. ҚР мемлекеттік басқару акдемиясы мемлекеттік қызм-ді қайта даярлау 

және олардың біліктілігін арттыру. 

4 сабақ 

1. «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметіне алғашқы рет 

жұмысқа тұрған мемлекеттік қызм-р үшін қайта даярлау курстары. 

2. «Б» корпусының жетекшілік лауазымына алғашқы рет 

тағайындаралғандарды қайта даярлау курстары. 

3.Мемлекеттік қызм-дің біліктіліктерін жетілдіру үшін оқыту 

семинарлары. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар:  

Тәжірибелік тапсырма:  

1. «ҚР мемл-к қызметі үшін басқарушы кадрларды даярлау, қайта даярлау 

және олардың  біліктілігін арттыру жүйесін жестілдіру», «Жоғары деңгейдегі 

мемл-к қызм-ді оқытудың халықаралық тәжірибесі» тақырыптарға баяндама 

жазу. 

2. Ынталандыру әдістерін қөрсетіңіз: 

Ынталандыру 

әдістері 

 

 

3. Мотивациялау теорияларын осы кесте бойынша толтырыңыз: 

Теория түрі Оның ерекшеліктері 

  

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

Есеп: Жұмысшының еңбекақысын есептеңіз, уақыт нормасы 2 адам 

сағатын құрайды, ал бір айда (22 жұмыс күні) 100 операция 1,76 $-дан 

орындалады. Сонымен бірге, нормадан үстеме орындалған операциялар үшін 

төлем ақы 2 есе артық төленеді. 

 

Сұрақтар: 

1. Марапаттаудың мөлшерін дұрыс анықтау 

2. Мерзімдік еңбекақы мәнін ашыңыз, оның қолдануына қандай 

факторлар әсер етеді? 

3. Аккордық енбекақының мәнін ашыңыз, оның негізгі ерекшеліктері 

қандай? 

4. Тарифтік еңбекақының мәнін ашыңыз, оның негізгі элементтері 

қандай? 

5.Тарифтік емес еңбек ақының мәнін ашыңыз, оның негізгі түрлері 

қандай? 

6. Не үшін кейбір корпорациялар өз қызметкерлеріне белгіленген бағамен 

өз акцияларын сатып алуға құқығын береді? Қаншалықты бұл ынталандыру 

әдісі отандық басшыларға тартымды болуы мүмкін? 

 

10-ТАҚЫРЫП. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БОСАТЫП АЛУ. 

Дәріс жоспары  (2сағат) 

1 сабақ 

1. Қызметкелердің кадрлардың тұрақтамауы. 

2. Кадрлардың ұйиқырлығы мен тұрақтбамау факторлары. 

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 

2 сабақ 
1. Қызметкелердің құрамын қысқарту. 

2.Қызметкелердің құрамын жұмыстан босату кезенңдері. 

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 
 

Семинар сабақтарының жоспары (4 сағат) 

1 сабақ 

1.ҚР мемлекеттік қызметкнрлерімен мемлекеттік қызметтік тоқтау. 

2.Саяси мемл-к қызметкершілірдің қызметтен босатылуы және босатуы 

әкімшілік мемл-к қызметкерлерімен мемл-к қызметін тоқтату. 

2 сабақ 

1.Әкімшілік мемл-к қызм мен мемл-к қызметті тоқтату үшін 

негіздемелер. 

2.Жұмыстан босатылатын қызм-мен жүргізілетін жұмыс. 

3 сабақ 

1.Жұмыстан босатылатын қызм-ді жұмыспен қамту орталығын құру 

туралы шешімдімдері қабылдау. 

2.«Өркениетті жұстан босатуды өткізуді қабылдау». 

4 сабақ 

1.Өркениетті жұмыстан босатуды өткізу үшін кадрлық шараларын 

әзірлеу 

2. «Қызметкерді «жұмсақ» босатын алу жобасын ақпараттық қолдау». 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар:  

Тәжірибелік тапсырма:  

1.«Балаға күтім жасау бойынша жалақы», Декреттегі қызметкер 

жұмыстан босату» тақырыптарға баяндама жазу. 



2.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1.Штатты қысқарту бойынша жұмыстан босату туралы жазбаша 

ескертулердің мысалдарын жазу. 

2.Еңбек кодексінің «Алдағы уақытта жұмыстан босатылатын 

қызметкерлер туралы мәліметтер» әкімшілік деректерін жинақтауға арналған 

нысанды бекіту туралы» ақпаратты талқылау. 

 

11 ТАҚЫРЫП. БАСҚАРУШЫЛЫҚ ЖАНЖАЛДАР. 

Дәріс жоспары  (1сағат) 
1. Жанжалдардың мәні. 

2. Жанжалдардың объективтік және субъективтік себептері. 

3. Ұйым ішіндегі жанжалдар. 

Әдебиеттер: нег: 1-20 қос: 21-64. 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Жанжалдардың дамуы. 

2. Жанжалдардың түрлері. 

3. Ұйымдажанжалдарды жою стратегиясы. 

2сабақ 

1. ҚР мемл-к қызмет жүйесіндегі мүделер жанжалы. 

2. ҚР мемл-к қызмет жүйесіндегі мүделер жанжалын болдырлау және 

реттеу бойынша шаралар. 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар:  

Тәжірибелік тапсырма:  

1. «Жақын және алыс шетелде мемлекеттік қызметте мүделер жанжалын 

реттеу» тақырыптарға эссе жазу. 

2.Тақырып бойынша глоссарий құру. 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 

Тапсырмалар: 

1. «Қақтығыс және оның түрлері мен келіп шығу себептері, факторлары» 

туралы баяндаманы дайындау. 

2. «Жанжалдардың көздері мен түрлері, оларды жою жолдары» 

тақырыпқа презентацияларды дайындау. 

 

 

Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиет 
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мақаласы, 12 сәуір 2017. 

8. ҚР мемлекеттік қызметшілерінін әдептілік нормалары және мінез 
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2015. 

9.Лапшова О.А. Управление человеческими ресурсами. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата, М.:Издательство Юрайт, 2018, 

с.406. 
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Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін бағалау 

құралдары 

  

1 және 2 шептік бақылауды өткізу үшін бақылау сұрақтары,  

емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 

1 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Еңбек пен іскерлік кәсіптіліктің тарихи дамуы.  

2. Кәсіптілік пен кәсіпкерліктің дамуы. 

3. Адамзат ресурстарын басқарудың классикалық теориялары 

4. Адамзат қатынастарының теориялары 

5. Адамзат ресурстарының теориялары 



6. Дамыған елдер ұйымдарындағы адамзат ресурстарын басқаруды 

дамыту кезеңдерінің сипаттамалары 

7. Еңбек ресурстарының мәні 

8. Ұйымдағы персоналдың түсінігі. 

9. Ұйымның еңбек потенциалының мәні. Ұйым персоналын басқару 

қызметтері. 

10. Дамыған елдер ұйымдарындағы адамзат ресурстарын басқаруды 

дамыту кезеңдерінің сипаттамалары  

11. Еңбек ресурстарын басқарудың мемлекеттік жүйесі. 

12. Адамзат ресурстарын басқаруды ұйымдастыру әдістемесі  

13. Адамзат ресурстарын басқару жүйесінің мәселелері мен қызметтері  

14. Адамзат ресурстарын басқару заңдылықтары мен қағидалары 

15. Ұйымдағы адамдарға ықпал ететін факторлар  

16. Адамзат ресурстарын басқару жүйесін құру әдістері  

17. Ұйымның кадрлық саясаты – басқару стратегиясын құрудың негізі  

18. Мемлекеттік кадрлық саясаттың қалыптасу қағидалары  

19. Мемлекеттік кадрлық саясаттың түрлері. 

20. Мемлекеттік қызметтің кадрлық саясатының қалыптасуының негізгі 

кезеңдері  

21. Кадрлық саясатты өткізуді жетілдіру  

22. Ұйымдағы кадрлық саясаты тұжырымдамаларының негізгі ережелері 

23. Ұйымдағы кадрлық жоспарлаудың негіздері 

24. Кадрлық жоспарлаудың негіздері. 

25. Кадрлық жоспарлаудың деңгейлері. 

26. Кадрлық жоспарлауға қатысты талаптар. 

27. Кадрлық контроллинг және кадрлық жоспарлау  

28. Кадрлық контроллингтің мәселелері  

29. Кадрлық жоспарлаудың мазмұны. 

30. Персоналмен жұмыс жасаудың жедел жоспарының мазмұны. 

 

2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Персоналды іріктеу және орналастырудың негізгі қағидалары. 

2. Персоналды іріктеу және орналастыруға ықпал ететін көрсеткіштер  

3. Персоналды іскерлік бағалау. 

4. Вакантты лауазым үміркерлеріне қатысты қойылатын талаптар 

5. Вакантты лауазымға үміткерлерді іріктеуді ұйымдастыру  

6. Персоналды әлеуметтендірудің мәні 

7. Ұжымның әлеуметтік құрылымы 

8. Персоналды бейімдеу ұжымының рольдік құрылымы 

9. Персоналды кәсіби бағдарлаудың мәні 

10. Персоналды кәсіби бағдарлаудың түрлері 

11. Персоналды бейімдеудің мәні 

12. Персоналды бейімдеудің түрлері  

13. Персоналды кәсіби бағдарлауды басқаруды ұйымдастыру 

14. Персоналды бейімдеуді басқаруды ұйымдастыру  

15. Персоналды кәсіби бағдарлаудың мәні мен түрлері  

16. Персоналды кәсіби бағдарлау мен бейімдеу тәжірибесі  

17. Персоналды кәсіби бағдарлау мен бейімдеулі басқару бөлімшелері 

18.  Карьераның түсінігі мен кезеңдері 

19. Іскерлік карьераның түрлері 

20. Іскерлік карьераны жоспарлау және бақылау 

21. Қызметтік каьераның ортасында пайда болатын мәселелерді талдау 

22. Кадрлық резервті құрудың мәні мен тәртібі  

23. Карьераның мәні мен кезеңдері  

24. Іскерлік карьераның мақсаттары 

25. Персоналдың қызметтік-кәсіби алға жылжу жүйесін басқарудың мәні 

26. Персоналдың қызметтік-кәсіби алға жылжу жүйесінің кезеңдері 

27. Персоналдың қызметтік-кәсіби алға жылжу жүйесін басқару 

28. Кадрлық резервпен жұмыс жасау  

29. Қызметтік-кәсіби алға жылжу жүйесі  

30. Кадрлық резервті басқару 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

 

1. Еңбек пен іскерлік кәсіптіліктің тарихи дамуы 

2. Кәсіптілік пен кәсіпкерліктің дамуы 

3. Адамзат ресурстарын басқарудың классикалық теориялары 

4. Адамзат қатынастарының теориялары 

5. Адамзат ресурстарының теориялары 

6. Дамыған елдер ұйымдарындағы адамзат ресурстарын басқаруды 

дамыту кезеңдерінің сипаттамалары 

7. Еңбек ресурстарының мәні 

8. Ұйымдағы персоналдың түсінігі 

9. Ұйымның еңбек потенциалының мәні. Ұйым персоналын басқару 

қызметтері 

10. Дамыған елдер ұйымдарындағы адамзат ресурстарын басқаруды 

дамыту кезеңдерінің сипаттамалары  

11. Еңбек ресурстарын басқарудың мемлекеттік жүйесі 

12. Адамзат ресурстарын басқаруды ұйымдастыру әдістемесі  

13. Адамзат ресурстарын басқару жүйесінің мәселелері мен қызметтері  



14. Адамзат ресурстарын басқару заңдылықтары мен қағидалары 

15. Ұйымдағы адамдарға ықпал ететін факторлар  

16. Адамзат ресурстарын басқару жүйесін құру әдістері  

17. Ұйымның кадрлық саясаты – басқару стратегиясын құрудың негізі  

18. Мемлекеттік кадрлық саясаттың қалыптасу қағидалары  

19. Мемлекеттік кадрлық саясаттың түрлері 

20. Мемлекеттік қызметтің кадрлық саясатының қалыптасуының негізгі 

кезеңдері  

21. Кадрлық саясатты өткізуді жетілдіру  

22. Ұйымдағы кадрлық саясаты тұжырымдамаларының негізгі ережелері 

23. Ұйымдағы кадрлық жоспарлаудың негіздері 

24. Кадрлық жоспарлаудың негіздері 

25. Кадрлық жоспарлаудың деңгейлері 

26. Кадрлық жоспарлауға қатысты талаптар 

27. Кадрлық контроллинг және кадрлық жоспарлау  

28. Кадрлық контроллингтің мәселелері  

29. Кадрлық жоспарлаудың мазмұны 

30. Персоналмен жұмыс жасаудың жедел жоспарының мазмұны 

31. Жалдауды ұйымдастыру көздері 

32. Персоналды тартудың сыртқы және ішкі көздерінің артықшылықтары 

мен кемшіліктері  

33. Менеджерді жұмысқа жалдау көздері  

34. Персоналды келісім-шарттық жалдаудың мәні 

35. Персоналды іріктеу және орналастырудың негізгі қағидалары 

36. Персоналды іріктеу және орналастыруға ықпал ететін көрсеткіштер  

37. Персоналды іскерлік бағалау 

38. Вакантты лауазым үміркерлеріне қатысты қойылатын талаптар 

39. Вакантты лауазымға үміткерлерді іріктеуді ұйымдастыру  

40. Персоналды әлеуметтендірудің мәні 

41. Ұжымның әлеуметтік құрылымы 

42. Персоналды бейімдеу ұжымының рольдік құрылымы 

43. Персоналды кәсіби бағдарлаудың мәні 

44. Персоналды кәсіби бағдарлаудың түрлері 

45. Персоналды бейімдеудің мәні 

46. Персоналды бейімдеудің түрлері  

47. Персоналды кәсіби бағдарлауды басқаруды ұйымдастыру 

48. Персоналды бейімдеуді басқаруды ұйымдастыру  

49. Персоналды кәсіби бағдарлаудың мәні мен түрлері  

50. Персоналды кәсіби бағдарлау мен бейімдеу тәжірибесі  

51. Персоналды кәсіби бағдарлау мен бейімдеулі басқару бөлімшелері 

52.  Карьераның түсінігі мен кезеңдері 

53. Іскерлік карьераның түрлері 

54. Іскерлік карьераны жоспарлау және бақылау 

55. Қызметтік каьераның ортасында пайда болатын мәселелерді талдау 

56. Кадрлық резервті құрудың мәні мен тәртібі  

57. Карьераның мәні мен кезеңдері  

58. Іскерлік карьераның мақсаттары 

59. Персоналдың қызметтік-кәсіби алға жылжу жүйесін басқарудың мәні 

60. Персоналдың қызметтік-кәсіби алға жылжу жүйесінің кезеңдері 

61. Персоналдың қызметтік-кәсіби алға жылжу жүйесін басқару 

62. Кадрлық резервпен жұмыс жасау  

63. Қызметтік-кәсіби алға жылжу жүйесі  

64. Кадрлық резервті басқару 

65. Ұйымдағы тұлға әрекетінің теориялары  

66. Ұйымдағы адамның әрекетінің типтері  

67. Еңбек іс-әрекетін мотивациялау мен ынталандырудың мәні 

68. Мотивация теориялары 

69. Мотивацияның процессуалды теориялары 

70. Ұйымдағы ынталандырушы жүйелердің түрлері 

71. Персоналға еңбекақы төлеу 

72. Ұйымдағы мотивацияның қазіргі таңдағы жүйелері 

73. Кадрлық контроллингтің мәселелері  

74. Кадрлық жоспарлаудың мазмұны 

75. Персоналмен жұмыс жасаудың жедел жоспарының мазмұны 

76. Жалдауды ұйымдастыру көздері 

77. Персоналды тартудың сыртқы және ішкі көздерінің артықшылықтары 

мен кемшіліктері  

78. Менеджерді жұмысқа жалдау көздері  

79. Персоналды келісім-шарттық жалдаудың мәні 

80. Персоналды іріктеу және орналастырудың негізгі қағидалары 

81. Персоналды іріктеу және орналастыруға ықпал ететін көрсеткіштер  

82. Персоналды іскерлік бағалау 

83. Вакантты лауазым үміркерлеріне қатысты қойылатын талаптар 

84. Вакантты лауазымға үміткерлерді іріктеуді ұйымдастыру  

85. Персоналды әлеуметтендірудің мәні 

86. Ұжымның әлеуметтік құрылымы 

87. Персоналды бейімдеу ұжымының рольдік құрылымы 

88. Персоналды кәсіби бағдарлаудың мәні 

89. Персоналды кәсіби бағдарлаудың түрлері 

90. Персоналды бейімдеудің мәні 

91. Персоналды бейімдеудің түрлері  

92. Еңбек пен іскерлік кәсіптіліктің тарихи дамуы 



93. Кәсіптілік пен кәсіпкерліктің дамуы 

94. Адамзат ресурстарын басқарудың классикалық теориялары 

95. Адамзат қатынастарының теориялары 

96. Адамзат ресурстарының теориялары 

97. Дамыған елдер ұйымдарындағы адамзат ресурстарын басқаруды 

дамыту кезеңдерінің сипаттамалары 

98. Еңбек ресурстарының мәні 

99. Ұйымдағы персоналдың түсінігі 

100. Ұйымның еңбек потенциалының мәні. Ұйым персоналын басқару 

қызметтері 

 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 

 

 

_____ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 

_____ - ______ оқу жылы (№ __ хаттама «_____»____________201__ж.) 

 

 

 

 


