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МАЙНОР (қосымша бейін) - бакалавриаттың жаңа білім беру үлгісінің 

маңызды құраушысы. 

«Мейджерден (major) (студенттің кәсіби құзыретін қалыптастыратын 

пәннің кәсіби блогынан) өзгешелігі, «майнор» (minor) - студент үшін бейіндік 

емес даярлық бағытының төрт өзара байланысты пәндерінен тұратын блок. 

Майнорды зерделеу, оның білім беру бағдарламасының негізгі 

бағытынан жақсырақ білім саласынан қосымша құзыреттер алу үшін 

студентке көмектесетін болады. 

Майнорлар бакалавриаттың екінші курсындағы барлық студенттердің 

таңдауына ұсынылады. Әрбір студент зерделеу үшін бір майнор таңдауға 

міндетті. 

 

 
«МАЙНОР» 

- бакалавриаттың екінші және үшінші курсында оқытылады; 

- дәйекті оқытылатын, төрт пәннен тұрады; 

- 20 кредит құрайды (әрбір пән 5 кредит); 

- білім беру бағдарламасының негізгі бөліміне кіреді (майнор пәндері 

үшін кредиттер негізгі бағдарламаның 240 кредитіне кіреді); 

- студенттің әрбірі жалпы пулден білім беру бағдарламасын дербес өзі 

таңдайды. 

 

 

1.«Бизнес-информатика» майноры 

2.«Бизнестің құқықтық негіздері» майноры 

3. «Базалық құқықтық »  майноры 

4.  «Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері» майноры 

5. «Кәсіпкерлік жобалар» майноры 

6. «Қаржы» майноры 

7.  

8.  «Адам дамуының трендтері» майноры 
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«БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» МАЙНОРЫ 
 

Пәннің атауы Электрондық бизнес 
 

Қысқаша сипаттама Пәннің негізі студенттердің электрондық бизнесте 
теориялық білім мен практикалық дағдылар жүйесін 

қалыптастыруға арналған 

Кредиттер саны 3 

Бақылау нысаны Жоба 

Қалыптасатын құзыреттілік электрондық бизнес саласында 
практикалық жұмыс дағдыларын 

қалыптастырады, олар: электрондық бизнесті 

енгізу бойынша бизнес-жоспарды әзірлеу, 

интернет-технологиялардың көмегімен дәстүрлі 

бизнес ұстанымын жақсарту, бағдарламалық 

құралдардың көмегімен сайт (электрондық 

дүкен) құру. 
 

 

Пәннің атауы КОМПЬЮТЕРЛІК ДИЗАЙН -ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
 

Қысқаша сипаттама Ақпараттық дизайн-технология-бұл бұқаралық ақпарат 

құралдарының көмегімен таратуға арналған визуалды 

хабарламаларды жасау үшін пайдаланылатын әдістер, 

тәсілдер, операциялар жиынтығы. Ол ақпаратты құру, 

өңдеу, редакциялау, импорттау, экспорттау, жазу, 

бейнелеу, беру және басып шығару (графиктер, 

фотобейнелер, мәтін) компьютерлік әдістерімен тікелей 

байланысты. Компьютерлік техника мен бағдарламалар- 

бұл қазір бірде-бір дизайнер онсыз қолданбай журе 

алмайды 

Кредиттер саны 3 

Бақылау нысаны Емтихан, Тест 

Қалыптасатын құзыреттілік - компьютерлік дизайнда жаңа 
технологиялар туралы білімді қалыптастыру 

-ақпараттық дизайн-технологияның негізгі 

материалдық құралдарының бірі болып 

табылатын компьютерлік техника туралы 

білімді қалыптастыру 
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Пәннің атауы IT-ШЕШІМДЕР ЖӘНЕ ИНДУСТРИЯ 
 

Қысқаша сипаттама IT шешімдері бизнес үшін қажетті ұйымның имиджін 

қалыптастырады. IT-саланың көмегімен  құрылған 

бизнес, табысты және тиімді болып табылады. 

Технологиялардың дамуымен өз ісін жылдам жылжыту 

үшін арнайы жобалар құру мүмкіндігі пайда болды. 

Кешенді түрдегі дұрыс таңдалған шешім бизнесті тиімді 

арттыруға кепілдік береді, сондықтан қазіргі заманғы 

кәсіпорында IT шешімдерін енгізу қажет болып 

табылады. 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Емтихан 

Қалыптасатын  құзыреттілік Кәсіби есептерді шешу үшін түрлі 

информациялық технологияларды интеграциялау қабілеті; 

IT-шешімдер арқылы бизнесті дамытуға ықпал ету. 
 

 

Пәннің атауы АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ 
 

Қысқаша сипаттама "Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау" пәні 

ақпаратты қорғау негіздерін, ақпаратты қорғаудың 

криптографиялық әдістерін, компьютерлік вирустар мен 

антивирустық бағдарламалардың жұмысын үйретеді. 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Емтихан 

Қалыптасатын құзыреттілік Ақпараттық жүйелердің (АЖ) жұмыс 

істеуін оңтайландыру үшін ақпаратты қорғау 

құралдарын қолдану бойынша нақты міндеттерді 

шеше білу, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік 

деңгейін бағалау, зиянды БҚ-дан қорғауды 

жүзеге асыру. 

 

Таңдау бойынша шектеулер: «Есептеуіш техника және БҚ», «АЕЖ». 

Бағдарлама жетекшісі Тен Т.Л 
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«БИЗНЕСТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ» МАЙНОРЫ 
 

Пәннің атауы ҚР АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҒЫ 
 

 
Қысқаша сипаттама Азаматтық құқықты жүзеге асыру және қорғау. Заңды 

тұлға. Мәмілелер. Өкілдік. Сенімхат. Заттық құқық 

ұғымы, түрлері және оларды қорғау. Міндеттемелер 

туралы жалпы ережелер. Шарт ұғымымен талаптары. 

Шарт жасасу, өзгерту және бұзу. Мүліктік жалдау. 

Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг). Жұмыс 

жасау және қызмет көрсету бойынша міндеттемелер. 

Конкурстық міндеттемелер 

 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Тестілеу 

Қалыптасатын құзыреттілік Кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана, 
құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде жүзеге асыру, басқару саласында 

дәлме дәл заңға сай шешімдер қабылдап, 

әрекет жасай алу. 

 

1. Қазақстан шегіндегі, сондай-ақ 

шетелдік серіктестердің қатысуындағы 

кәсіпкерлік қызметті реттейтін құқықтық 

актілерді біледі. 

2. Кәсіпкерлік қызметтің әр түрлі 

субъектілерін ұйымдастыру, кәсіпкерлік 

шарттардың мәтінін құрастыру дағдысы 

бар. 

3. Заңға сай басқарушылық қызметке 

қабілеті бар. 
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Пәннің атауы ҚР КӘСІПКЕРЛІК ҚҰҚЫҒЫ 

Қысқаша сипаттама Кәсіпкерлік қызмет (ұғымы, түрлері,нысандары). 

Кәсіпкерлік қызметтің субъектілері. Кәсіпкердің 

құқықтық мәртебесі. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік 

реттеу және қолдау. Кәсіпкерлік саласындағы ҚР 

заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік. Биржалық 

қызметті құқықтық реттеу. Инвестициялық қызметті 

құқықтық реттеу. 
 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Тестілеу 

Қалыптасатын құзыреттілік Кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде жүзеге асыру, басқару 

саласында дәлме дәл заңға сай шешімдер қабылдап, әрекет жасай алу. 

 

1. Қазақстан шегіндегі, сондай-ақ 

шетелдік серіктестердің қатысуындағы 

кәсіпкерлік қызметті реттейтін құқықтық 

актілерді біледі. 

2. Кәсіпкерлік қызметтің әр түрлі 

субъектілерін ұйымдастыру, кәсіпкерлік 

шарттардың мәтінін құрастыру дағдысы 

бар. 

3. заңға сай басқарушылық қызметке 

қабілеті бар. 
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Пәннің атауы СЫРТҚЫЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ЖӘНЕ КЕДЕНДІК-ТАРИФТІК РЕТТЕУ 

 
 

Қысқаша сипаттама Сыртқыэкономикалық қызметті ұйымдастыру және 

реттеу. Сыртқыэкономикалық қызметтің субъектілері. 

Сыртқы саудалық мәмілелерді кедендік-тарифтік 

реттеу. 
 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Тестілеу 

Қалыптасатын құзыреттілік Кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана, 
құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде жүзеге асыру, басқару саласында 

дәлме дәл заңға сай шешімдер қабылдап, 

әрекет жасай алу 

1. Қазақстан шегіндегі, сондай-ақ 

шетелдік серіктестердің қатысуындағы 

кәсіпкерлік қызметті реттейтін құқықтық 

актілерді біледі. 

2. Кәсіпкерлік қызметтің әр түрлі 

субъектілерін ұйымдастыру, кәсіпкерлік 

шарттардың мәтінін құрастыру дағдысы 

бар. 

3. Заңға сай басқарушылық қызметке 

қабілеті бар. 
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Пәннің атауы ҚР ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ 
 

 
Қысқаша сипаттама Еңбек құқығының субъектілері.  Азаматтарды 

жұмыспен қамту және жұмысқа орналасуын құқықтық 

реттеу. Еңбек шарты. Жұмысшылардың жекелеген 

санаттарының еңбек қатынастарын құқықтық реттеу. 

Жұмыс және демалыс уақыттары. Жалақы. 

Кепілдіктермен өтемақылық төлемдер. Еңбекті және 

еңбек құқығын қорғау. 
 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Тестілеу 

Қалыптасатын құзыреттілік Кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде жүзеге асыру, басқару 

саласында дәлме дәл заңға сай шешімдер қабылдап, әрекет жасай алу. 

 

1. Қазақстан шегіндегі, сондай-ақ 

шетелдік серіктестердің қатысуындағы 

кәсіпкерлік қызметті реттейтін құқықтық 

актілерді біледі. 

2. Кәсіпкерлік қызметтің әр түрлі 

субъектілерін ұйымдастыру, кәсіпкерлік 

шарттардың мәтінін құрастыру дағдысы 

бар. 

3. Заңға сай басқарушылық қызметке 

қабілеті бар. 

 

 

 
Таңдау бойынша шектеу: «Юриспруденция», «Кеден ісі» 

Бағдарлама жетекшісі Весельская Н.Р. 
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«БАЗАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ » МАЙНОРЫ 

Пәннің атауы КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ 

Қысқаша сипаттама Қазақстандық конституционализм. Қазақстан 

Республикасындағы адам мен азаматтың мәртебесінің 

құқықтық негіздері Тікелей демократия институттары. 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының 

конституциялық жүйесі. 
 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Тестілеу 

Қалыптасатын құзыреттілік Кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде жүзеге асыру, басқару саласында дәлме 

дәл заңға сай шешімдер қабылдап, әрекет жасай 

алу. 
 

 

 

 
 

 
Пәннің атауы ҚР ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҒЫ 

 
Қысқаша сипаттама Әкімшілік құқығы субъектілерінің құқықтық 

мәртебесі. Атқарушы билікті жүзеге асыратын 
әкімшілік- құқықтық нысандар мен әдістер. 

Мемлекеттік басқару саласындағы заңдылық ұшін 

бақылау және қадағалау. Әкімшілік-құқықтық 

режимдер. Мемлекеттік басқару саласындағы 

басқаруды ұйымдастыру. 

Кредиттер саны 5 
 

Бақылау нысаны Тестілеу 

Қалыптасатын құзыреттілік Кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде жүзеге асыру, басқару саласында 

дәлме дәл заңға сай шешімдер қабылдап, 

әрекет жасай алу. 
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Пәннің атауы ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ 

Қысқаша сипаттама Еңбек құқығының субъектілері.  Азаматтарды 

жұмыспен қамту және жұмысқа орналасуын құқықтық 

реттеу. Еңбек шарты. Жұмысшылардың жекелеген 

санаттарының еңбек қатынастарын құқықтық реттеу. 

Жұмыс және демалыс уақыттары. Жалақы. 

Кепілдіктермен өтемақылық төлемдер. Еңбекті және 

еңбек құқығын қорғау. 
 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Тестілеу 

Қалыптасатын құзыреттілік Кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде жүзеге асыру, басқару саласында 

дәлме дәл заңға сай шешімдер қабылдап, 

әрекет жасай алу. 
 

 
Пәннің атауы МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 

Қысқаша     сипаттама ҚР-ғы мемлекеттік басқару. Мемлекеттік 

қызметкерлердің құқықтық жағдайы. Мемлекеттік 

қызметкерлердің құқықтық жауапкершілігі. 

Жемқорлыққа қарсы шектеу. Шетелдердегі мемлекеттік 

қызмет институты. 
 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Тестілеу 

Қалыптасатын құзыреттілік Кәсіби қызметін дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде жүзеге асыру, басқару саласында 

дәлме дәл заңға сай шешімдер қабылдап, 

әрекет жасай алу. 

 
Таңдау бойынша шектеулер: «Юриспруденция», «Кеден ісі» 

Бағдарлама жетекшісі Т.И. Ау 
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«КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» 
МАЙНОРЫ 

 
Пәннің атауы ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИИЯ 

Қысқаша сипаттама Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының 

қорытындыларына негізделе отырып, үй 

шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік 

экономика деңгейінде экономиканың жұмыс істеуі мен 

дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстың мәнін 

ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді 

зерттейді 
 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны 
 

Тестілеу 
 

Қалыптасатын құзыреттілік 
игерген бакалавр істей алады: 

Аталмыш майнорлық бағдарламаны 

Кәсіби салада тиімді нәтижеге қол жеткізу үшін экономикалық білімдерді 

қолдана алу қабілетіне игеру; 

Белсенді ұйымдастырушылық басқарушылық шешім табу машықтығын 

игеру; 

Кәсіби білімі шегінде өз бизнесін қалыптастыра алуға машықтанғандығын 
көрсету және өз бизнесін тиімді дамыту 

үшін барлық жағдайларды жасай 

алатындығын көрсету. 
 

 

 

 

 
 

Пәннің атауы МЕНЕДЖМЕНТ 

Қысқаша сипаттама Курс кәсіпорынды, ұйымды басқарудың теориялық 

және практикалық мәселелерін зерттейді, олар 

менеджменттің теориялық концепцияларымен 

танысуды, басқару шешімдерінің стилін анықтауды 

және қалыптастыруды, өзгерістерді, қақтығыстарды 

басқаруды және фирманың даму тиімділігін 

анықтайтын басқа да мәселелерді қамтиды. 
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Кредиттер саны 5 
Бақылау түрі ауызша емтихан 
Қалыптасатын құзыреттер Осы майнорлық бағдарламаны меңгерген 

бакалавр: 

- кәсіби саладағы қызмет нәтижелерінің 

тиімділігіне қол жеткізу үшін экономикалық 

білімді қолдану қабілетіне ие болады; 

- оңтайлы ұйымдастырушылық-басқару 

шешімдерін табу дағдыларын меңгереді; 

- кәсіби білім саласында өз бизнесін құру 

және бизнестің табысты және тиімді дамуы 

үшін жағдайларды дамыту білігін 

көрсетеді. 

 
Пәннің атауы: КӘСІПКЕРЛІК 

 

Қысқаша сипаттама Курс кәсіпкерліктің теориялық  және  әдістемелік 

негізін қарастырады, кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастыру және талдау сұрақтарын, оның 

тиімділігін бағалау, кәсіпкерлікті дамытуды 

мемлекеттік реттеу механизмін және оны қолдауды 

зерттейді. 
 

Кредиттер саны: 5 
Бақылау нысаны: Жоба 

Қалыптасатын құзыреттілік Аталмыш майнорлық бағдарламаны 

игерген бакалавр істей алады: 
- Кәсіби салада тиімді нәтижеге қол 

жеткізу үшін экономикалық білімдерді 

қолдана алу қабілетіне игеру 

- Белсенді ұйымдастырушылық 

басқарушылық шешім табу машықтығын 

игеру 

- Кәсіби білімі шегінде өз бизнесін 

қалыптастыра алуға машықтанғандығын 

көрсету және өз бизнесін тиімді дамыту 

үшін барлық жағдайларды жасай 

алатындығын көрсету 

 

. 
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Пәннің атауы ФИРМА ЭКОНОМИКАСЫ 

Қысқаша сипаттама Пәнді игеру кезінде студент кәсіпорынды / фирманы 

шаруашылықтың объектісі ретінде қарастырады, 

ұйымның ресурстық базасын талдайды және зерттейді, 

осы ресурстарды тиімді пайдалану көрсеткіштерін, 

фирманың / кәсіпорынның әрекет ету механизміне 

талдау жасайды және фирма қызметінің нәтижесінің 

тиімділігіне бағалау жүргізеді. 
 

Кредиттер саны: 5 

Бақылау нысаны: Жоба 

Қалыптасатын құзыреттілік Аталмыш майнорлық бағдарламаны игерген 

бакалавр істей алады: 
- Кәсіби салада тиімді нәтижеге қол 

жеткізу үшін экономикалық білімдерді 

қолдана алу қабілетіне игеру; 

- Белсенді ұйымдастырушылық 

басқарушылық шешім табу машықтығын 

игеру; 

- Кәсіби білімі шегінде өз бизнесін 

қалыптастыра алуға машықтанғандығын 

көрсету және өз бизнесін тиімді дамыту 

үшін барлық жағдайларды жасай 

алатындығын көрсету. 

 
Таңдау бойынша шектеулер: «Экономика»; «Менеджмент»; «Есеп және 
аудит»; «Мемлекеттік және жергілікті басқару»; «Қаржы». 

Бағдарлама жетекшісі Абдикаримова А.Т. 
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«КӘСІПКЕРЛІК ЖОБАЛАР» МАЙНОРЫ 

Пәннің атауы КӘСІПКЕРЛІК 
 

Қысқаша сипаттама Курс кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік 

негіздерін қарастырады, кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастыру және талдау мәселелерін, оның 

тиімділігін бағалауды зерттейді, кәсіпкерлікті 

дамытуды мемлекеттік реттеу және қолдау тетігін 

зерттейді. 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Жобаларды қорғау 

Қалыптасатын құзыреттілік Осы майнорлық бағдарламаны меңгерген 

бакалавр: 

- кәсіби білім саласында өз бизнесін құру 

және оның табысты және тиімді дамуы 

үшін жағдайларды дамыту білігін 

көрсетеді; 

- өз қызметінде бизнес-жоспарларды 

әзірлеу кезінде нормативтік құқықтық 

құжаттарды қолдана алады, бизнес- 

жоспарлау бойынша басқарушылық 

шешімдердің ұсынылған нұсқаларын сыни 

бағалай алады, әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарлар 

критерийлерін ескере отырып, оларды 

жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеп, 

негіздей алады; 

- тәуекелдердің мәнін біледі, кәсіпкерлік 

қызметтің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын меңгереді, 

тәуекел теориясында және оны 

нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуде 

алынған білімді практикада қолданады; 

- теориялық білімді практикада қолдана 

біледі және жобалардың мақсатын және 

олардың кәсіби міндеттерді шешудегі 

рөлін түсінеді, іздеу, жинау, талдау және 

жүйелеу арқылы жобаларды басқару 

саласында шешімдер қабылдау және 

дәлелдер жасайды. 
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Пәннің атауы БИЗНЕС- ЖОСПАРЛАУ 
 

Қысқаша сипаттама Пәнді оқыту мақсаты - студенттерде сыртқы және ішкі 

ортаның көптеген және үнемі өзгеретін жағдайларын 

ескере отырып, жақын және ұзақ мерзімді 

перспективаға бизнес-жоспарлаудың ғылыми- 

қолданбалы аппаратының қалыптасуына ықпал ету, 

сондай-ақ болашақ мамандарды стратегиялық 

жоспарлау, болжау, инвестициялық және қаржылық 

жоспарлау сияқты аралас пәндердің ғылыми тәсілдері 

мен құралдары арқылы бизнес-жоспарлаудың 

қолданбалы міндеттерін жүзеге асыруға дайындау. 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны ауызша емтихан 

Қалыптасатын құзыреттілік Осы майнорлық бағдарламаны меңгерген 

бакалавр: 

- кәсіби білім саласында өз бизнесін құру 

және оның табысты және тиімді дамуы 

үшін жағдайларды дамыту білігін 

көрсетеді; 

-өз қызметінде бизнес-жоспарларды 

әзірлеу кезінде нормативтік құқықтық 

құжаттарды қолдана алады, бизнес- 

жоспарлау бойынша басқарушылық 

шешімдердің ұсынылған нұсқаларын сыни 

бағалай алады, әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарлар 

критерийлерін ескере отырып, оларды 

жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеп, 

негіздей алады; 

-тәуекелдердің мәнін біледі, кәсіпкерлік 

қызметтің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын меңгереді, 

тәуекел теориясында және оны 

нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуде 

алынған білімді практикада қолданады; 

- теориялық білімді практикада қолдана 

біледі және жобалардың мақсатын және 

олардың кәсіби міндеттерді шешудегі 

рөлін түсінеді, іздеу, жинау, талдау және 

жүйелеу арқылы жобаларды басқару 

саласында шешімдер қабылдау және 

дәлелдер жасайды. 
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Пәннің атауы ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ 
 

Қысқаша сипаттама Тәуекелдерді басқару курсы тәуекелдерді алдын ала 

басқаруды, бар тәуекелдерді үздіксіз бағалауды және 

осы процестерді жобаның немесе бизнес - процестің 

бүкіл өмірлік циклі ішінде шешімдер қабылдау 

бойынша жалпы қызметке интеграцияны білдіреді. 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Тест түрінде емтихан 

Қалыптасатын құзыреттілік Осы майнорлық бағдарламаны меңгерген 

бакалавр: 

- кәсіби білім саласында өз бизнесін құру 

және оның табысты және тиімді дамуы 

үшін жағдайларды дамыту білігін 

көрсетеді; 

-өз қызметінде бизнес-жоспарларды 

әзірлеу кезінде нормативтік құқықтық 

құжаттарды қолдана алады, бизнес- 

жоспарлау бойынша басқарушылық 

шешімдердің ұсынылған нұсқаларын сыни 

бағалай алады, әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарлар 

критерийлерін ескере отырып, оларды 

жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеп, 

негіздей алады; 

- тәуекелдердің мәнін біледі, кәсіпкерлік 

қызметтің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын меңгереді, 

тәуекел теориясында және оны 

нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуде 

алынған білімді практикада қолданады; 

- теориялық білімді практикада қолдана 

біледі және жобалардың мақсатын және 

олардың кәсіби міндеттерді шешудегі 

рөлін түсінеді, іздеу, жинау, талдау және 

жүйелеу арқылы жобаларды басқару 

саласында шешімдер қабылдау және 

дәлелдер жасайды. 
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Пәннің атауы КӘСІПКЕРЛІК ЖОБАЛАР: БАСҚАРУ ЖӘНЕ 
ІСКЕ АСЫРУ 

Қысқаша сипаттама Курс студенттердің ашық экономика жағдайында 

халықаралық экономикалық қатынастардың дамуының 

қазіргі деңгейін ескере отырып, жобаларды 

басқарудың әдістері мен формаларын оқып-үйренуін 

және практикалық меңгеруін қарастырады. 

Мұнда жоба алдындағы қызметке, жобаларды 

басқаруды ұйымдастыруға және ұйымдар мен 

фирмалардың инвестициялық қызметін талдауға үлкен 

орын беріледі 
Кредиттер саны 5 
Бақылау нысаны Жобаларды қорғау 

Қалыптасатын құзыреттілік Осы майнорлық бағдарламаны меңгерген 

бакалавр: 

- кәсіби білім саласында өз бизнесін құру 

және оның табысты және тиімді дамуы 

үшін жағдайларды дамыту білігін 

көрсетеді; 

-өз қызметінде бизнес-жоспарларды 

әзірлеу кезінде нормативтік құқықтық 

құжаттарды қолдана алады, бизнес- 

жоспарлау бойынша басқарушылық 

шешімдердің ұсынылған нұсқаларын сыни 

бағалай алады, әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік, тәуекелдер мен ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарлар 

критерийлерін ескере отырып, оларды 

жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеп, 

негіздей алады; 

- тәуекелдердің мәнін біледі, кәсіпкерлік 

қызметтің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын меңгереді, 

тәуекел теориясында және оны 

нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуде 

алынған білімді практикада қолданады; 

- теориялық білімді практикада қолдана 

біледі және жобалардың мақсатын және 

олардың кәсіби міндеттерді шешудегі 

рөлін түсінеді, іздеу, жинау, талдау және 

жүйелеу арқылы жобаларды басқару 

саласында шешімдер қабылдау және 

дәлелдер жасайды. 

Таңдау бойынша шектеулер: «Менеджмент»; «Экономика» 

Бағдарлама жетекшісі Орынбасарова Е.Д 
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«ҚАРЖЫ» МАЙНОРЫ 
Пәннің атауы ҚАРЖЫ 

 
Қысқаша сипаттама Осы курсты оқыту нәтижесінде тыңдаушы макро -, 

микро -, мезо - деңгейлердегі қаржының рөлін 

түсінуге, салық-бюджет және ақша-несиелік 

саясатының өзара байланысын түсінуге көмектесетін 

қаржылық әліпби негіздерін біледі, қаржы 

органдарын, әртүрлі меншік нысанындағы 

кәсіпорындарды, қаржы-банк нарығы субъектілерін, 

жеке қаржыны жоспарлау, реттеу және бақылау 

тетігін талдау кезінде қаржылық құралдарды 

пайдалана алады. Жағдаяттық шешімдерді қабылдау 

арқылы тыңдаушы жеке қаржыны, кәсіпкерлік 

қызметтің қаржыларын, экономиканың нақты 

секторын қалыптастыру және тиімді пайдалану 

бойынша жеке алгоритм құруды үйренеді, сондай-ақ 

бағалы қағаздарға ақша қаражатын инвестициялау 

мектебін өтеді. Қаржы нарығын және қаржы 

делдалдарының, сақтандыру ұйымдары мен 

халықаралық қаржы институттарының қызметін 

дамытудың қазіргі заманғы трендтерін; 

кәсіпорындардың қаржы-экономикалық қызметінің 

негіздерін біледі. 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Емтихан 

Қалыптасатын құзыреттілік Осы пәндерді оқу нәтижесінде студенттерде 

келесі құзыреттер қалыптасады: 
- қаржылық білім негіздерін меңгерген, қаржылық 

менеджмент, банк ісі, салық және экономикалық 

субъектілердің қызметін қаржылық қамтамасыз 

ету туралы ғылыми көзқарастары бар; 

- сыни ойлауды қалыптастыру, креативтілік 

коммуникативтік негізінде тұлғалық және кәсіби 

бәсекеге қабілеттілікті көрсетеді; 

- кәсіби қызметте қабылданатын шешімдерді 

негіздеу және таңдау үшін қазіргі заманғы 

бағдарламалық және техникалық құралдарды 

теориялық және эксперименталды зерттеуді 

моделдеу, аналитикалық қабілеттерді 

математикалық дәлелдеуді қолданады; 

- ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және беру 

технологияларын, сондай-ақ экономикалық- 

математикалық модельдеу әдістерін, зияткерлік 

жүйелер мен нейрондық желілерді кәсіби 

қызметте ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар негізінде меңгерген. 
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Пәннің атауы САЛЫҚТАР ЖӘНЕ САЛЫҚ САЛУ 
 
 

Қысқаша сипаттама Осы курсты оқыту нәтижесінде тыңдаушы салық 
кодексін зерттеу негізінде апелляциялайтын 

теориялық біліммен қатар болашақта жеке, шағын 

немесе орта бизнесті қалыптастыру бойынша 

траекторияны құра алады, ол ҚР және ЕЭО 

елдерінің салық механизмі құралдарын 

пайдаланудың қазіргі заманғы трендтерінің 

ерекшелігі мен артықшылықтарын талдауға және 

салыстыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ 

ситуациялық есептерді шешу арқылы заңды және 

жеке тұлғалардың жекелеген салық түрлерін 

есептеу дағдылары қалыптасады. 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Емтихан 

Қалыптасатын құзыреттілік Осы пәндерді оқу нәтижесінде 
студенттерде келесі құзыреттер 

қалыптасады: 

- қаржылық білім негіздерін меңгерген, 

қаржылық менеджмент, банк ісі, салық 

және экономикалық субъектілердің 

қызметін қаржылық қамтамасыз ету 

туралы ғылыми көзқарастары бар; 

- сыни ойлауды қалыптастыру, 

креативтілік коммуникативтік негізінде 

тұлғалық және кәсіби бәсекеге 

қабілеттілікті көрсетеді; 

- кәсіби қызметте қабылданатын 

шешімдерді негіздеу және таңдау үшін 

қазіргі заманғы бағдарламалық және 

техникалық құралдарды теориялық және 

эксперименталды зерттеуді моделдеу, 

аналитикалық қабілеттерді математикалық 

дәлелдеуді қолданады; 

- ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және 

беру технологияларын,  сондай-ақ 

экономикалық-математикалық модельдеу 

әдістерін,  зияткерлік  жүйелер мен 

нейрондық желілерді кәсіби   қызметте 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар негізінде меңгерген. 
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Пәннің атауы БАНК ІСІ 
 

Қысқаша сипаттама Осы курсты оқу нәтижесінде тыңдаушыда 

коммерциялық банк қызметін ұйымдастыру, заманауи 

банктік операциялар мен технологиялар саласында 

кешенді теориялық және қолданбалы білім 

қалыптастыру, кредиттік және қаржылық құралдарды 

қолдану және коммерциялық банк қызметінің қазіргі 

жағдайларына барынша жақын түрлі жағдайларда 

шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру жүзеге 

асырылады. Курс бағдарламасын меңгеру барысында 

студенттер коммерциялық банктер қызметінің 

қаржылық көрсеткіштерін бағалай алады және талдай 

алады, банктік қызметке әсер ететін тәуекелдерді және 

оларды азайту тәсілдерін біледі. 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Емтихан 
Қалыптасатын құзыреттілік Осы пәндерді оқу нәтижесінде 

студенттерде келесі құзыреттер 

қалыптасады: 

- қаржылық білім негіздерін меңгерген, 

қаржылық менеджмент, банк ісі, салық 

және экономикалық субъектілердің 

қызметін қаржылық қамтамасыз ету 

туралы ғылыми көзқарастары бар; 

- сыни ойлауды қалыптастыру, 

креативтілік коммуникативтік негізінде 

тұлғалық және кәсіби бәсекеге 

қабілеттілікті көрсетеді; 

- кәсіби қызметте қабылданатын 

шешімдерді негіздеу және таңдау үшін 

қазіргі заманғы бағдарламалық және 

техникалық құралдарды теориялық және 

эксперименталды зерттеуді моделдеу, 

аналитикалық қабілеттерді математикалық 

дәлелдеуді қолданады; 

- ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және 

беру технологияларын,  сондай-ақ 

экономикалық-математикалық модельдеу 

әдістерін,  зияткерлік  жүйелер мен 

нейрондық желілерді кәсіби   қызметте 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар негізінде меңгерген. 
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Пәннің атауы БАНКТЕР мен КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ӨЗАРА ІС- 
ҚИМЫЛЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Қысқаша сипаттама Осы курсты оқу нәтижесінде тыңдаушыда ұлттық және 

әлемдік экономиканың қазіргі даму жағдайында банк 

және нақты секторлар субъектілерінің өзара іс-қимыл 

жүйесі туралы теориялық және қолданбалы білім 

қалыптасады. Пәннің құрылымы барлық меншік 

түріндегі банктер мен кәсіпорындардың өзара іс- 

қимылының негіздерін зерделеуді; ресурстармен 

қамтамасыз ету, тәуекелдер және реттеу саласындағы 

экономиканың нақты секторларының өзара іс- 

қимылындағы түйінді проблемалық түйіндерді 

зерттеуді көздейді. Перспективада тыңдаушы 

экономиканың нақты секторлары банктері мен 

кәсіпорындарының өзара іс-қимылының прогрессивті 

нысандарын енгізу және дамыту саласында теориялық 

білімді практикада пайдалана алады; экономиканың 

микро -, мезо-және макродеңгейлерінде Екінші 

деңгейдегі банктер мен кәсіпорындардың даму 

стратегиясын құра алады. 

Кредиттер саны 5 

Бақылау нысаны Емтихан 

Қалыптасатын құзыреттілік Осы пәндерді оқу нәтижесінде 
студенттерде келесі құзыреттер 

қалыптасады: 

- қаржылық білім негіздерін меңгерген, 

қаржылық менеджмент, банк ісі, салық 

және экономикалық субъектілердің 

қызметін қаржылық қамтамасыз ету 

туралы ғылыми көзқарастары бар; 

- сыни ойлауды қалыптастыру, 

креативтілік коммуникативтік негізінде 

тұлғалық және кәсіби бәсекеге 

қабілеттілікті көрсетеді; 

- кәсіби қызметте қабылданатын 

шешімдерді негіздеу және таңдау үшін 

қазіргі заманғы бағдарламалық және 

техникалық құралдарды теориялық және 

эксперименталды зерттеуді моделдеу, 

аналитикалық қабілеттерді математикалық 

дәлелдеуді қолданады; 
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- ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және 

беру технологияларын,  сондай-ақ 

экономикалық-математикалық модельдеу 

әдістерін,  зияткерлік  жүйелер мен 

нейрондық желілерді кәсіби   қызметте 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар негізінде меңгерген. 

 
 

Таңдау бойынша шектеулер: «Қаржы» 
Бағдарлама жетекшісі – э.ғ.д, профессор Талимова Л.А. 
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МАЙНОР " ТІЛ ЖӘНЕ КӘСІБИ КОММУНИКАЦИЯ» 
 

Пәннің атауы:  БИЗНЕС ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК САЛАСЫНДАҒЫ 
АҒЫЛШЫН ТІЛІ. 

 
Қысқаша сипаттамасыПән халықаралық еңбек нарығында бәсекеге 

қабілеттілік пен табысқа жету үшін қажетті 

жаһандық бизнес-экономика мен кәсіпкерлікте 

ағылшын тілінің теориялық білімдері мен 

практикалық дағдыларының барлық 

мамандықтарының жүйесін қалыптастыруға 

арналған. 

 

Кредиттер саны: 5 
Бақылау нысаны: Емтихан  

Қалыптастырылатын құзыреттер: Қарым-қатынас, нақты коммуникация 

дағдыларын қалыптастыру, бизнес және кәсіпкерлік 

саласында шет тілі мәдениеті мен шетел тілінің 

иегерлеріне нақты шығу жолын іздеу арқылы нақты 

қарым-қатынаста тілді пайдалану қабілетін 

қалыптастыру; прагматикалық мәдениетаралық 

құзыреттілікті дамыту; халықаралық бизнес 

саласындағы жетекші компонент болып табылатын 

мәдениетаралық коммуникацияға қатысуға 

қабілетті және ниет білдірген білім алушының жеке 

басын дамыту; меңгерілетін қызметте, яғни 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру және 

қалыптастыру; шектеулі түпнұсқалық материалда 

жасалған іскерлік пен дағдыларды табиғи-тілдік 

қарым-қатынастың басқа жағдайларына ауыстыру. 

 

 

Пәннің атауы: АҒЫЛШЫН ТІЛІ ЖӘНЕ МАНСАП.  
 
Қысқаша сипаттамасы: Пән барлық мамандықтар студенттерінің әлемдік 

еңбек нарығында өз мансабын жоғарылату үшін 

қажет болатын ағылшын тілінің теориялық білімі 

мен практикалық дағдылары жүйесін 

қалыптастыруға арналған. 
Кредиттер саны: 5 

Бақылау нысаны: Емтихан 

Қалыптастырылатын құзыреттер: Кәсіби түйіндеме жасау және өтініш 
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беру дағдыларын қалыптастыру, ағылшын тілінде 

қарым-қатынас жасау және сұхбаттасу, іскерлік хат 

алмасу және әкімшілік және іскери телефон 

қоңырауларын шалу, сондай-ақ әртүрлі жұмыс 

жағдайларында серіктестермен қарым-қатынас 

жасау дағдыларын дамыту, бизнес-жоспарлар құру, 

презентациялар мен іскери келіссөздер жүргізу 

дағдыларын дамыту. Бұл курс студенттерге кәсіби 

мақсаттарға жету үшін сөздік қорын байытып, 

тілдік дағдыларын жетілдіре отырып, теориялық 

білім алуға мүмкіндік береді. 

 
 

 
Пән атауы: ӘЛЕУМЕТТІК КОММУНИКАЦИЯ. 

 Қысқаша мазмұны: Қарым-қатынас теориясы ғылым және оқу пәні 

ретінде. Әлеуметтік коммуникация туралы түсінік. 

Мәдениетаралық және тұлғааралық қатынас. 

Қарым-қатынас қызметі және қарым-қатынас. 

Әлеуметтік коммуникация модельдері: ақпарат 

беруден диалогқа дейін. Интенционалды әлеуметтік 

коммуникацияның механизмдері. К Түсінудің 

коммуникативтік механизмдері: белгі, мағына, мәні. 

Коммуникативті құзыреттілік туралы түсінік. 

Адамдардың коммуникативті дағдыларын 

дамытудың әлеуметтік мәні. Қарым-қатынас 

қажеттілігі және аудиторияның әр түрлі 

интерпретациялық топтарының «әлем суреттері». 

Қарым-қатынас процестерінің тиімділігі мәселелері. 

Байланыс арналары. Құжат байланысы. 

Электрондық байланыс. Әлеуметтік-

коммуникациялық мекемелер. 

Құзыреттіліктің қалыптасуы: диалогтық коммуникативті кеңістікте 

ғылыми ізденісті жүзеге асыра алады, байланыс 

процестерінің динамикасын өз бетінше талдайды 

және түсінеді, диалогтық қарым-қатынас, өзара 

түсіністікпен байланыс дағдыларын қолдана алады.  

Оқыту нәтижелері: 1. Әлеуметтік коммуникация теориясының 

тұжырымдамалық аппараты туралы білімді және 

қазіргі әлеуметтік-коммуникациялық 

институттардың рөлін түсінуді көрсету. 

2. Эволюцияның ерекшеліктерін және әлеуметтік 
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коммуникацияның перспективаларын талдаңыз. 

3. Пайымдау тұжырымдау, әлеуметтік процестерді, 

құбылыстар мен фактілерді түсіндіру үшін 

практикалық дағдыларды қолдану; ақпаратты 

жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған 

жету жолдарын таңдау мүмкіндігі; кәсіби өсуге 

және көкжиектің дамуына дайын екендігін көрсету. 

4. Аудиторияның ерекшеліктерін ескере отырып, 

ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде ұсыну; 

өзіндік академиялық жазуды қалыптастыру; кәсіби 

және қоршаған қоғамдастықпен өзара әрекеттесуді 

ұйымдастыру және қатысу, топта жұмыс істеу, 

ұйымдағы әр түрлі әлеуметтік рөлдерге ие болу. 

5. Өзін-өзі тану, өзін-өзі жүзеге асыру және өзін-өзі 

дамыту әдістеріне ие болу, өз жұмысының сапасын 

жақсартуға ұмтылу, кәсіби өсуге дайын болу, өзін-

өзі ынталандыру қабілетін дамыту; кәсіби салада 

әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан қолайлы 

жағдайлар жасай білу. 

6. Академиялық тұтастық принциптерінің 

маңыздылығын түсініп, академиялық адалдық 

мәдениетін көрсетіңіз. 

 

 
 
Пән атауы: ҚАҚТЫҒЫСТАНУ 
 

Қысқаша мазмұны: Кіріспе. Қақтығыстарды басқарудың теориялық және 

әдіснамалық негіздері. Жанжалды басқарудың 

қалыптасу тарихы. Қоғамдық өмірдің әлеуметтік 

құбылысы ретінде қақтығыстың сипаттамасы. 

Жанжалдарды басқару. Қақтығыстардың себептері. 

Әлеуметтік қақтығыстың динамикасы. Жеке тұлға 

аралық қақтығыс. Тұлғааралық қақтығыс Топтар 

аралық қақтығыстар. Ұлтаралық қақтығыс. 

Мәдениетаралық қақтығыс. Саяси қақтығыстар. 

Экономикалық қақтығыстар. Инновациялық 

қақтығыстар. Қақтығыстардың алдын алу және 

оларды шешу. 

Несиелер саны: 5 
Бақылау түрі: Емтихан 
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Қалыптасқан құзыреттіліктер: қақтығыстардың себептерін талдай алады, 

жанжалдарды өз бетінше басқара алады, 

қақтығыстардың алдын алу және шешу дағдыларын 

қолдана алады. 

Оқыту нәтижелері: 1. Жанжалды басқару саласындағы білімді, жеке, 

тұлғааралық және топтық  

қақтығыстарды шешу және алдын-алу әдістері мен 

формаларын көрсету.   

2. Жанжал мен дағдарыс құбылыстары мен 

жағдайларын талдау және бағалау; жанжалды 

жағдайлардағы мінез-құлықты адекватты бағалау; 

сыни ойлау, шығармашылық пен ынтымақтастыққа 

дайын болу негізінде қиын өмірлік жағдайға, қиын 

педагогикалық жағдайға тап болған адамдарға 

көмектесу кезінде кәсіби қызметтегі қақтығыстарды 

тиімді түрде жеңу бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру. 

3. Ақпараттық іздеу және аналитикалық-

синтетикалық іс-әрекеттің қақтығыстық 

жағдайларды шешу әдістерін қолданыңыз. 

4. Аудиторияның ерекшеліктерін ескере отырып, 

ақпаратты әртүрлі хабарламалар түрінде ұсыну; 

өзіндік академиялық жазуды қалыптастыру; кәсіби 

және қоршаған қоғамдастықпен өзара әрекеттесуді 

ұйымдастыру және қатысу, топта жұмыс істеу, 

ұйымдағы әр түрлі әлеуметтік рөлдерге ие болу.  

5. Өзін-өзі тану, өзін-өзі жүзеге асыру және өзін-өзі 

дамыту әдістеріне ие болу, өз жұмысының сапасын 

жақсартуға ұмтылу, кәсіби өсуге дайын болу, өзін-

өзі ынталандыру қабілетін дамыту; кәсіби салада 

әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан қолайлы 

жағдайлар жасай білу. 

6. Академиялық тұтастық принциптерінің 

маңыздылығын түсініп, академиялық адалдық 

мәдениетін көрсетіңіз. 

 

 

Бағдарламаның жетекшісі                              Ержуманова А.Б. 
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МАЙНОР  «АДАМ ДАМУЫНЫҢ ТРЕНДТЕРІ» 
 
 

Пән атауы: ҚАҚТЫҒЫСТАНУ 
 

Қысқаша сипаттамасы Кіріспе. Қақтығыстанудың теориялық-

әдіснамалық негіздері. Қақтығыстанудың 

қалыптасу тарихы. Қақтығысты әлеуметтік 

өмірдің әлеуметтік құбылысы ретінде сипаттау. 

Қақтығыстарды басқару. Қақтығыстардың 

себептері. Әлеуметтік қақтығыс динамикасы. 

Тұлғаішілік қақтығыс. Тұлға аралық қақтығыс. 

Топаралық қақтығыс. Этникааралық қақтығыс. 

Мәдениет аралық қақтығыс. Саяси қақтығыстар. 

Экономикалық қақтығыстар. Инновациялық 

қақтығыстар. Қақтығыстарды ескеру және 

шешу. 

 Кредит саны:  5 
Бақылау түрі: Экзамен 

Қалыптастыратын құзыреттіліктер: қақтығыстардың себептерін 

талдауға, қақтығыстарды дербес басқаруға, 

қақтығыстардың алдын алу және шешу 

дағдыларын қолдануға қабілетті. 

КН  
1. Қақтығыстану саласындағы, жеке, 

тұлғааралық және топтық қақтығыстарды шешу 

және алдын алу әдістері мен нысандары туралы 

білімдерін көрсету.  

2. Қақтығыстар мен дағдарыстық құбылыстар 

мен жағдайларды талдау және бағалау; 

қақтығыс жағдайындағы мінез-құлықты 

бағалау; қиын өмірлік жағдайға, қиын 

педагогикалық жағдайға тап болған адамдарға 

сыни ойлау, креативтілік және 

ынтымақтастыққа дайындық негізінде көмек 

көрсету кезінде кәсіби қызметтегі 

қақтығыстарды тиімді жеңу бойынша 

ұсыныстар әзірлеу; ғылыми-зерттеу қызметін 

жүзеге асыру.  

3. Қақтығыс жағдайларын шешуде ақпараттық-

іздеу және талдаушылық-біріктірушілік қызмет 

әдістерін қолдану.  

4. Аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, 

хабарламалардың әртүрлі нысандарында 

ақпарат ұсыну; академиялық жазуды меңгеру; 



28 
 

кәсіби және қоршаған қоғамдастықпен өзара іс-

қимылды ұйымдастыру және оған қатысу, топта 

жұмыс істеу, ұжымда әртүрлі әлеуметтік 

рөлдерді меңгеру.  

5. Өзін-өзі тану, өзін-өзі тану және өзін-өзі 

дамыту әдістерін меңгеру, өз жұмысының 

сапасын арттыруға ұмтылу, кәсіби өсуге дайын 

болу, өзін-өзі ынталандыру қабілетін дамыту; 

кәсіби салада әлеуметтік және психологиялық 

қолайлы жағдайлар жасауға қабілетті болу.  

6. Академиялық адалдық қағидаттарының 

маңыздылығын түсіну және академиялық 

адалдық мәдениетін көрсету. 

 

 

 
Пән атауы: ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ПСИХОЛОГИЯСЫ 

 

Қысқаша сипаттамасы: Қарым-қатынасты зерттеудің теориялық 

аспектілері. Қарым-қатынас мақсаттары, 

функциялары, түрлері, деңгейлері және 

құралдары. Қарым-қатынастың коммуникативті 

жағы. Қарым-қатынастың әлеуметтік-

перцептивті жағы. Қарым-қатынастың 

интерактивті жағы. Коммуникативтік 

кедергілер. Ауызша және вербалды емес, 

конструктивті және деструктивті, іскерлік 

қарым-қатынас. Қарым-қатынас стильдері. 

Жаппай және виртуалды Байланыс. Қарым-

қатынас мәдениеті. Коммуникативті 

құзыреттілік және оның даму жолдары. Тиімді 

байланыс технологиялары.  
Кредит саны: 5 

Бақылау түрі: ауызша емтихан 

Қалыптастырылатын құзыреттіліктер: кәсіби қызметте тиімді 

қарым-қатынас технологиялары мен тәсілдерін 

қолдану қабілеті. Ұйымдастырушылық, 

тұлғааралық және мәдениетаралық өзара 

әрекеттесу қабілеті.  
КН 
1. Қарым-қатынастың психологиялық 

табиғатын және қарым-қатынас пен қызметтің 
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өзара байланысын; әлеуметтік өзара іс-қимыл 

түрлерін, қарым-қатынастағы өзара түсіністік 

тетіктерін түсіндіру қабілетін көрсетеді; 

психологтардың қарым-қатынастың өзекті 

мәселелеріне көзқарасын түсіндіре алу.   

2. Қарым-қатынас саласындағы психикалық 

құбылыстарды, фактілер мен процестерді 

түсінеді және сипаттайды, олардың өзара 

байланысын орнатады, адам мен топтың қарым-

қатынасына және маманның коммуникативтік 

құзыреттілігін қалыптастыруға әсер ететін 

қоршаған орта факторларын анықтайды. 

3. Мақсат қою, қарым-қатынасты жоспарлау 

және ұйымдастыру және қарым-қатынасты 

басқару дағдыларын; тиімді қарым-қатынастың 

әртүрлі техникалары мен тәсілдерін пайдалану; 

тыңдау, әңгімелесу жүргізу, сендіру ережелерін 

әзірлейді; кәсіби қызметте қарым-қатынастың 

этикалық қағидаттарын сақтайды.  

4. Тұлғааралық қарым-қатынас процесінде өзін-

өзі реттеу тәсілдерін, коммуникативтік 

құзыреттілікті дамыту тәсілдерін меңгерген; 

заманауи тәсілдер мен құралдарды пайдалана 

отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық, 

этносаралық және іскерлік қарым-қатынас 

саласындағы түрлі психологиялық мәселелерді 

шешуге қабілетті.  

5. Аудиторияның ерекшелігін, кәсіби және 

қоршаған қоғамдастықпен өзара іс-қимылды 

ұйымдастыруды және оған қатысуды ескере 

отырып, хабарламалардың әртүрлі 

нысандарында ақпаратты таныстыру үшін 

психологиялық білімді пайдаланады; 

академиялық жазуды меңгерген; топта жұмыс 

істей алады.  

 

 

 

Пән  атауы: СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 
(СОДТ) 

 

 



30 
 

Қысқаша сипаттамасы: «Сыни ойлау» ұғымы және оның 

сипаттамалары. Сыни ойлауды дамыту 

технологиясының негізгі теориялық ережелері. 

Студенттердің сыни ойлауын дамыту 

технологиясы оқыту әдістері мен стратегиялары 

жүйесі ретінде. Оқу процесін ұйымдастырудың 

үш кезеңінің негізгі моделі: «шақыру – түсіну – 

ойлау». Сыни  ойлауды дамыту 

технологиясының үш кезеңінің функциялары. 

Сыни ойлауды дамыту технологиясының 

принциптері. Сыни ойлауды дамыту 

технологиясының әдістері.  

Кредиттер саны: 5 

Бақылау түрі: ауызша емтихан  
Қалыптастыратын құзыреттіліктер: Ақпаратпен жұмыс істей алады: 

әртүрлі көздерден ақпаратты табу, бағалау және 

пайдалану. Жазбаша және ауызша сөйлеу 

кезінде ақыл-ой әрекетінің нәтижелерін 

логикалық тұрғыдан дұрыс, дұрыс және сенімді 

түрде ұйымдастыра алады, өз көзқарасын 

дәлелдей алады. Өңделген ақпаратты талдауға, 

құрылымдауға, негіздеп ұсынуға (оның ішінде 

көрнекі түрде ұсынуға) қабілетті.  

КН 
1. Рационалды және жүйелі ойлау дағдыларын, 

тұжырымдамалар мен пайымдаулар бойынша 

логикалық операцияларды жүзеге асыруға 

дайындығын, олардың логикалық формасын, 

басқа адамдардың ойлары мен тұжырымдарын 

логикалық талдау қабілетін көрсету.  

2. Мәселелерді әртүрлі көзқарастардан 

қарастыру, құбылыстар арасында бірнеше 

байланыстар орнату, сыни ойлау, ақпараттық 

ағындарды еркін қарастыру, ақпаратты дұрыс 

емес ақпараттан ажырата алу, маңыздыдан 

маңызды емес, пайдасыздан пайдалы, 

ақпаратты ұйымдастыру және жүйелеу. Айқын 

емес мәселелерді анықтау және оларды 

шешудің стандартты емес жолдарын табу.  

3. Ақыл-ой стратегиясын игеру арқылы ақыл-

ойды дамыту ойлау процесін жоспарлау. Сыни 

ойлау әдістерін, тәсілдерін және 

стратегияларын қолдану. Қажетті ақпаратты 

табу, оның қайнар көзі мен сенімділік 

дәрежесін анықтау, негізгі тезистерді, 
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аргументативті базаны және мәтіннің 

тұжырымдамалық шеңберін бөлу. Өз 

дәлелдерін жүйесін сауатты және сенімді түрде 

құру, негізгі тезистерді нақты және нақты 

тұжырымдау, оларға сенімді дәлелдерді таңдау. 

4. Белгілі бір пәндік іс-әрекетте сыни ойлау 

дағдыларын қолдану. Білім алушылардың 

шығармашылық әлеуетін ашу мақсатында сыни 

ойлауды дамытуға ықпал ететін ақпаратты 

ұсынудың нақты тәсілдері мен стратегиялары; 

академиялық жазуды меңгеру; кәсіби және 

қоршаған қоғамдастықпен өзара іс-қимылды 

ұйымдастыру және оған қатысу, топта жұмыс 

істеу; коммуникативтік құзыреттілікті дамыту 

тәсілдерін меңгеру.  

5. Рефлексивті ойлауды, конструктивті 

коммуникация әдістерін, өзін-өзі дамыту және 

өзін-өзі дамыту үшін ақпарат алмасудың 

вербалды және вербалды емес құралдарын 

меңгеру, кәсіби өсуге дайын болу, кәсіби 

саладағы ұжымдық ойлау әрекеті үшін 

әлеуметтік және психологиялық қолайлы 

жағдайлар жасауға қабілетті болу. 

6. Академиялық адалдық қағидаттарының 

маңыздылығын түсіну және академиялық 

адалдық мәдениетін көрсету. 

 

 

Пәннің атауы: АКМЕОЛОГИЯ 

Қысқаша сипаттамасы. Акмеология пәні. Акмеологияның ғылым 

ретінде қалыптасуы. Акмеологияның мақсаты 

мен міндеттері. Акмеологияның әдіснамалық 

принциптері, тәсілдері мен әдістері. 

Акмеологияның пәнаралық байланыстары. 

Акмеологияның басқа ғылымдармен 

байланысы. Акмеологиялық диагностиканың 

ерекшелігі мен мәні. Жеке және кәсіби дамуды 

өлшеу және бағалау әдістері. 
Дамудың детерминизм қағидасы. Тұлғаның 

дамуы туралы акмеология. Тұлғаның кәсіби 

дамуының шыңына жету жолдары. Акмеология 
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контекстіндегі адамның әлеуметтік-

психологиялық дамуының жетілуі. Тұлғаның 

кәсіби даму шыңдары. Акме феномені: мәні 

және дамуы. Акме феномені: жеке және ерекше. 

Кредит саны: 5 

Бақылау түрі: ауызша емтихан 

Қалыптастыратын құзыреттіліктер: Жеке мамандар мен 

қоғамдастықтардың шығармашылық іс-

әрекетінің өнімділігі мен кәсібилігі деңгейлері 

мен шығармашылық қызметтің шыңына жету 

жолында шығармашылық әлеуеттің өзін-өзі 

жүзеге асыруына ықпал ететін немесе кедергі 

келтіретін факторлар арасындағы заңды 

байланыстар мен тәуелділіктерді анықтауға 

қабілетті. 

КН 
1. Акмеологияның ғылым ретіндегі негізгі 

ұғымдарын, оның негізгі мәселелері мен 

міндеттерін, кәсібилік пен шығармашылық 

өзін-өзі жүзеге асырудың, заманауи білім беру 

технологияларының компоненттерін көрсете 

білу. 

2. Педагогикалық және психологиялық 

теориялардың заңдылықтарына сүйене отырып, 

өмірлік жағдайлардың дамуын түсіндіру және 

болжау; оқыту және тәрбиелеу процесінде 

шығармашылық даму ортасын құру. 

3. Пәндік міндеттерді шешу кезінде 

ақпараттық-іздестіру және аналитикалық-

синтетикалық қызмет әдістерін қолдану; 

әлеуметтік, ғылыми немесе этикалық мәселелер 

бойынша пікір айта білу және ғылыми сыни 

талдау негізінде әлеуметтік процестерді, 

құбылыстар мен фактілерді түсіндіре білу; 

4. Аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, 

хабарламалардың әртүрлі нысандарында 

ақпарат ұсыну; академиялық жазуды меңгеру; 

кәсіби және қоршаған қоғамдастықпен өзара іс-

қимылды ұйымдастыру және оған қатысу, топта 

жұмыс істеу, ұжымда әртүрлі әлеуметтік 

рөлдерді меңгеру. 

5. Өзін-өзі дамыту субъектісі ретінде өзін-өзі 

жетілдіру процесіне ықпал ететін және кедергі 

келтіретін сыртқы, ішкі акмеологиялық 

факторлар мен жағдайларды анықтау; 
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тәжірибеден пайда табу, өз білімінің өзара 

байланысын ұйымдастыру және оларды 

ұйымдастыру, өз қызметінің болашағын көру. 

6. Академиялық адалдық қағидаттарының 

маңыздылығын түсіну және академиялық 

адалдық мәдениетін көрсету. 

 
 

 
Бағдарлама жетекшісі   п.ғ.к., доцент Абдакимова М.К. 

 

 

 
 


