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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program  
 

Қолдану саласы/ Область применения 

/ Application area 

Білім беру бағдарламалары кәсіпорындарға, салаларға және аймақтық экономикаға экономистерді даярлауға 

арналған. 

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров-экономистов  для предприятий,  отраслей  

экономики и региональной экономики. 

The educational program is designed to train economists for enterprises, industries and the regional economy. 

Білім беру бағдарламасының 

кодымен атауы/Код и наименование 

образовательной программы / The 

code and name of education program 

5В050600 –«Экономика» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / The regulatory and legal 

support 

«Білім туралы» Заң 

Жоғары білім берудің мемлекеттік білім беру мекемесі (23.08.2012 ж., № 1080), ТКБ 05.07.2016 ж.); Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік-әдістемелік құжаттарының біліктілігінің ұлттық 

негіздері. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-де оқу және эксклюзивті білім беру бағдарламаларын дамытуға арналған 

әдістемелік ұсынымдар, соның ішінде эксперименттік және инновациялық эксперименталды және инновациялық 

білім беру бағдарламалары, Астана, 2018ж. Астана қ., 2016 ж 

 

Закон «Об образовании»  

ГОСО высшего образования (23.08.2012, №1080), ТУП от 05.07.2016 г.); национальные рамки квалификаций, 

нормативно методические документы МОН РК. Методические рекомендации по разработке образовательных 

программ, в том числе экспериментальных и инновационных экспериментальных и инновационных 

образовательных программ МР ЕНУ 02-18, Астана, 2018., Положение о перезачете учебных курсов и кредитов по 

типу ECTS в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева., П ЕНУ 49-16, Астана, 2016 г. 

 

Law of the Republic of Kazakhstan «About education» 

State Educational Establishment of Higher Education (23.08.2012, No. 1080), TUP of 05.07.2016); national framework of 

qualifications, normative methodological documents of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. Methodical recommendations for the development of educational programs, including experimental and 

innovative experimental and innovative educational programs. MR ENU 02-18, Astana, 2018., Regulation on the re-entry of 

training courses and ECTS-type credits at ENU named after LN Gumilev., P ENU 49-16, Astana, 2016 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of 

education program 

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective of EP Оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету үшін және еңбек нарығының және жұмыс беру шілердің талаптарына 

сәйкес студенттердің жалпы мәдени және кәсіптік құзыреттілігін қалыптастыруды көздейді, бакалаврларды 
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даярлаудың осы саладағы стандарттары. 

Предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, в соответствии с требованиями рынка труда и работодателей, 

стандартов  по данному направлению подготовки бакалавров. 

It is intended for methodological support of the educational process and assumes the formation of general cultural and 

professional competences in students, in accordance with the requirements of the labor market and employers, standards in 

this area of bachelor's training. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы /Концепция 

образовательной программы / The 

concept of education program 

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттары, нәтижелері, мазмұны, шарттарымен 

технологияларын, осы саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалау дыреттейді және білім алушылардың оқу 

сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізеді. 

 

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

The educational program regulates the goals, results, content, conditions and technologies for the implementation of the 

educational process, assessment of the quality of the graduate's preparation in this area of training, and includes materials 

that ensure the quality of training for trainees and the implementation of appropriate educational technology. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

Экономика және бизнес бакалавры 

Бакалавр  экономики и бизнеса   

Bachelor of Economics and Business 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

Экономика бакалаврының кәсіптік қызмет саласынамыналар кіреді: 

- экономист (түрлі салалардағы ұйымдардың экономикалық және қаржылық, маркетингтік, өндірістік, 

экономикалық және аналитикалық қызметтерімен меншік нысандары); 

- мемлекеттік органдардағы экономист; 

- ғылыми-зерттеуұйым дарындағы аналитикалық, ғылыми-зерттеужұмыстары; 

- оқу орындарындағы мұғалімдер. 

 

Область профессиональной деятельности бакалавра экономики включает: 

-  Экономист (экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей и форм собственности);   

- экономиств государственныхорганов; 

-  аналитическая, научно-исследовательская деятельность в научно-исследовательских организациях; 

-  преподаватели в образовательныхучреждениях. 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

The field of professional activity of the bachelor of economics includes: 

- Economist (economic, financial, marketing, production, economic and analytical services of organizations of various 

industries and forms of ownership); 

- Economist in state bodies; 

- analytical, research activities in research organizations; 

- teachers in educational institutions. 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности /The 

area of professional activity 

Кәсіпорын менеджменті, жобаларды басқару, бизнесті ұйымдастыру және жоспарлау, нарықтар, қаржылық және 

ақпараттық ағымдар, өндірістік процестер. 

 Управление предприятием, управление проектами, организация и планирование бизнеса, рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Enterprise management, project management, business organization and planning, markets, financial and information flows, 

production processes. 

Кәсіби қызмет объектісі /Объект 

профессиональной деятельности / The 

object of professional activity 

 Нақты экономика секторы кәсіпорындары, мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялар (квази мемлекеттік сектор), 

шағын, ортажәнеірікәсіпорындар, меншіктібизнес, ұйымдарменкәсіпорындардыңаналитикалықорталықтары. 

 

Предприятия реального сектора экономики, органы государственного управления, Национальные компании (квази 

государственный сектор), малые, средние и крупные предприятия, собственный бизнес, аналитические центры 

организаций и предприятий.  

 

Enterprises of the real economy sector, government bodies, National companies (quasi-public sector), small, medium and 

large enterprises, own business, analytical centers of organizations and enterprises. 

Кәсіби қызмет функциялары 

/Функции профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

- ұйымдастырушылық, басқарушылық, аналитикалық, жоспарлау 

- организационно-управленческая, аналитическая,  планирование 

- organizational, managerial, analytical, planning 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 

Өндірісті басқару, дизайн, кәсіпкерлік қызмет 

Производственно-управленческая, проектная, предпринимательская деятельность  

Production-management, design, entrepreneurial activity 
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2 Құзыреттілік бейін/картасы/Карта/профиль компетенций/Card/profile of competences 

 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные компетенции 

(ПК) / Professional Competences 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения 

(единицы ПК) / The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/ Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения (единицы 

компетенций) / The name of courses that form the 

results of training (units of competences)  

ПК
А
– ұйымдастырушылық, есеп және 

экономикалық, аналитикалық, зерттеу 

 

организационные,  расчетно-

экономические,  аналитические, 

научно-исследовательские ; 

organizational, calculation and 

economic, analytical, research 

- экономиканың саласын реттейтін 

заңнамалық және нормативтік 

құқықтық актілер жүйесінде жүру 

мүмкіндігі; 

-умение ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

сферу экономики; 

 

-the ability to navigate in the system of 

legislation and regulatory legal acts that 

regulate the sphere of the economy; 

 

-кәсiпорындарды ұйымдастыру мен 

басқарудың шетелдiк тәжiрибесiн 

талдау және оны Қазақстанның нақты 

жағдайларында қолдану мүмкiндiгi. 

-анализировать зарубежный опыт 

организации  и управления 

предприятиями  и уметь применять 

его в реалиях Казахстана. 

А
ПК1

ҚХА-мен кәсіпорынның дамустратегиялық 

жоспарларын жасау, экономикалық және әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті 

бастапқы деректерді жинау және талдау, елдегі және 

шетелдердегі шаруашылық субъектілерінің қызметін 

сипаттайтын экономикалық мақсаттарды шешу 

мүмкіндігі; 

А
ПК1

способность разработки стратегических планов 

развития предприятия,  сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, для решения 

поставленных экономических задач характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в стране и за 

рубежом; 

 

APK1 the ability to develop strategic plans for the 

development of the enterprise, to collect and analyze the 

initial data necessary for calculating economic and socio-

economic indicators, to address the economic objectives that 

characterize the activities of economic entities in the country 

and abroad; 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 

 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

Enterprises economics  

 

Микроэкономика   

Микроэкономика  

Microeconomics 

 

Макроэкономика 

Макроэкономика                                                                                                                                      

Macroeconomics  

 

Өндірістің  ұйымдастырылуы мен технологиясы                                                        

Организация и технология производства                                       

Organization and technology of the industry 

 

Әлеуметтік-экономикалық статистика  

Социально-экономическая статистика 

Socio-economic statistics 

 

Халықаралықэкономика 

Международнаяэкономика                                                             

International Economics 

 

Аймақтық экономика 

Региональная экономика 
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-to analyze the foreign experience of 

organization and management of 

enterprises and be able to apply it in the 

realities of Kazakhstan. 

Regional economy 

 

Аймақтардың сыртқы экономикалық байланыстары 

Внешне экономические связи регионов 

Foreign economic relationsof theregions 

 

Сандық экономиканы құқықтық қамтамасыз ету 

Правовое обеспечение цифровой экономики 

Legalsupportofdigitaleconomy 

 

Ұлттық экономика негіздері 

Основы национальной экономики  

National economy basics 

 

Халықаралық бизнес 

Международный бизнес 

International business 

 

Халықаралық сауда 

Международная торговля 

International trade 

А
ПК2

ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс 

нәтижелерін негіздеуге және ұсынуға қабілеттілігі және 

экономикалық деректерді өңдеуге арналған құралдарды 

таңдау мүмкіндігі. 

А
ПК2

способность обосновывать  и представлять 

результаты работ в соответствии с принятыми в 

организации стандартами и умение выбирать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных. 

 

А
ПК2

ability to substantiate and present the results of work in 

accordance with the standards accepted in the organization 

and the ability to choose tools for the processing of 

economic data. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Информационно-коммуникационные технологии 

Information and communication technology 

 

Кәсіпкерлік 

Предпринимательство 

Entrepreneurship  

 

Экономикадағы математика                                                                                    

Математика в экономике  

Mathematics in Economics     

 

Экономиканы болжау мен реттеу 

Прогнозирование и регулирование экономики 

Forecasting and regulation of the economy 

Кәсіпорын қызметінің диагностикасы 
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Диагностика деятельности предприятия 

Diagnostics of the enterprise activity 

 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін мониторингілеу                                                                                                                 

Мониторинг хозяйственной деятельности предприятия                  

Monitoring of economical activity of enterprises 

А
ПК3

стандартты теориялық және эконометриялық 

үлгілерді құру үшін экономикалық процестер мен 

құбылыстардың сипаттамаларын білу 

 

А
ПК3

способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели 

 

А
ПК3

ability on the basis of the description of economic 

processes and phenomena to build standard theoretical and 

econometric models 

Математика в экономике 

Экономико-математикалық әдістер мен үлгілер                                                                                                                   

Экономико-математические методы и модели                                                                                                      

Economical-mathematical methods and models* 

 

Эконометрика                                                                   

 Эконометрика                                   

 Econometrics* 

 

Ойындар теориясы 

Теория игр 

Game theory 

 

Бизнестегі эконометрикалық талдау 

Эконометрический анализ в бизнесе 

Econometric analyses in business 
 

А
ПК4   

нарықтың әлеуметтік-экономикалық дамуын 

басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктеріне, оның ішінде 

экономиканың негізгі салалары аясында талқыланды; 

 

А
ПК4   

разбираться в особенностях организации 

управления социально-экономическим развитием рынка, 

в том числе, в разрезе основных отраслей экономики; 

 

А
ПК4   

discussed in the features of the organization of 

management of social and economic development of the 

market, including, in the context of the main branches of th 

e economy; 

Инновациялар экономикасы                                                                               

Экономика инноваций                                                                              

Economy of innovations 

 

Ауыл шаруашылық экономикасы 

Экономика сельского хозяйства   

Agricultural economics 

 

Өнеркәсіп экономикасы                                                                                                                                                                                 

Экономика промышленности                                                                                                                                                                          

Industry economics 

 

Сауда экономикасы                                                                                                                                                                                          

Экономика торговли                                                                                                                                                                                                  

Trade economics 
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Трансшекаралық аумақтардың экономикасы 

Экономикатрансграничныхтерриторий 

Economy of cross-border territories 

 

Қазақстан экономикасының аумақтық дамуы 

Территориальное развитие экономики Казахстана 

Territorial development of economy of Kazakhstan 

 

Аймақтық экономика 

Региональная экономика 

Regional economy 

 

Логистика негіздері                           

 Основы логистики                                           

 Basics of  logistics 

 

Аумақтық маркетинг 

Территориальный маркетинг 

Territorial marketing  

 

Өнім сапасы экономикасы және басқару                                                                                                           

Экономика и управление качеством продукции  в 

регионах                                                                                                

Economics and management of  products 

 

Логистика негіздері                    

Основы логистики 

 Basics of  logistics  

 

Өнім және өндіріс бәсекеқабілеттілігі                                                                                                    

Конкурентоспособность продукции и производства в 

регионах                                                                                                             

Competitiveness of products and production 

 

Әлеуметтік сфера экономикасы  

Экономика социальной сферы  

Economics of social sphere    
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А
ПК5 

мемлекеттік органдардың, азаматтық қоғам 

институттарының, бұқаралық ақпарат құралдарының 

өзара іс-қимылында жанжалды жағдайларды 

болдырмауға және шешуге, азаматтық қоғамның 

құндылықтарына негізделген диалог жүргізуге және 

әлеуметтік жанжалдарды шешуге араласуға мүмкіндік 

береді 

 

А
ПК5 

уметь предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации при взаимодействии органов государственной 

власти, институтов гражданского общества, средств 

массовой коммуникации, вести диалог на основе 

ценностей гражданского общества, а также выступать 

посредником при разрешении социальных конфликтов 

 

А
ПК5 

to be able to prevent and resolve conflict situations in 

the interaction of state authorities, civil society institutions, 

mass media, conduct a dialogue based on the values of civil 

society, and mediate in resolving social conflicts 

Менеджмент 

Менеджмент  

Management  

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management 

 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

 

Сандық экономиканы құқықтық қамтамасыз ету 

Правовое обеспечение  цифровой экономики 

Legal support of the digital economy 

 

ПК
В
кәсіпорынды басқарудың   

-заманауи әдістерін сапалы 

нәтижелерді уақтылы алу, 

тәуекелдерді анықтау және 

кәсіпорынның бюджетін басқару үшін 

пайдалану мүмкіндігі; 

-умение  использовать современные 

методы управления предприятием, 

направленные на своевременное 

получение качественных результатов, 

определение рисков и управление 

бюджетом предпрития; 

- умение организовать эффективное  

управление предприятием; 

- уметь оценивать соотношение 

планируемого результата и 

B
ПК1

шығармашылыққа және кәсіптік салада жаңа 

идеяларды табысты іске асыруға негізделген; 

 

B
ПК1

мотивирован к креативности и успешной 

реализации новых идей в профессиональной сфере; 

 

B
ПК1

is motivated to creativity and successful implementation 

of new ideas in the professional sphere; 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Бухгалтерлік есеп (С тобы) 

Бухгалтерский учет (группа С) 

Accounting (group C) 

 

Қаржы (С тобы) 

Финансы (группа С) 

Finance(group C) 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management 

 

Өзін-өзі тану 
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затрачиваемых ресурсов в 

деятельности предприятий; 

 

- the ability to use modern methods of 

enterprise management aimed at timely 

obtaining qualitative results, identifying 

risks and managing the enterprise's 

budget. 

 

Самопознание 

Self-knowledge 

 

Мінез-құлық экономикасы  

Поведенческая экономика  

Behavioural economy 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

 

Кәсіпорындардағы экономикалық тәуекелдер 

 

Экономические риски на предприятиях 

Economic risks in enterprises 

 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Analysis of economic activity of the enterprise 

 

РК на мировых рынках 

Әлемдік нарықтардағы ҚР 

RK on the world markets 

B
ПК2

инновациялар мен инновациялардың тиімділігін 

талдау, кәсіпорындардың дамуын бағалау және бақылау, 

ұлттық экономиканың инновациялық үдерістерінде 

практикалық басқару дағдыларын дұрыс қолдану; 

 

B
ПК2

анализировать эффективность инноваций и 

инновационной деятельности, оценка и мониторинг 

развития предприятий, правильно применить 

практические навыки управления в инновационных 

процессах национальной экономики; 

 

 

B
ПК2

to analyze the effectiveness of innovation and 

Аймақтық экономика 

Региональная экономика 

Regional economy 

 

Кәсіпорынның инновациялық қызметі 

Инновационная деятельность предприятия                                                                                      

Innovational activity of enterprises 

 

Кәсіпорын қызметінің диагностикасы 

Диагностика деятельности предприятия 

Diagnostics of the enterprise activity 

 

Бағалау қызметінің негіздері                                                                                                           

Основы оценочной деятельности                                                                                                          
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innovation, evaluate and monitor the development of 

enterprises, correctly apply practical management skills in 

the innovation processes of the national economy; 

Basiсs of evaluating activities 

 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін мониторингілеу                                                                                                                 

Мониторинг хозяйственной деятельности предприятия                   

Monitoring of economical activity of enterprises 

 

Өнім сапасы экономикасы және басқару 

Экономика и управление качеством продукции                                                                                              

Economics and management of  products 

 

Өнім және өндіріс бәсекеқабілеттілігі                                                                                                    

Конкурентоспособность продукции и производства                                                              

Competitiveness of products and production 

 

Кәсіпорындардағы экономикалық тәуекелдер 

Экономические риски на предприятиях 

Economic risks in enterprises 

B
ПК3

инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау 

және анықтау; кәсіпорынның, өңірлердегі 

инвестициялық үдерістерді дамытудың белгіленген 

мақсаттарына сәйкес басқару. 

 

B
ПК3

оценивать и определять эффективность 

принимаемых инвестиционных решений; управлять 

инвестиционными процессами на предприятии, в 

регионах в соответствии с поставленными целями его 

развития.  

 

B
ПК3

evaluate and determine the effectiveness of investment 

decisions; to manage investment processes at the enterprise, 

in the regions in accordance with the set goals of its 

development. 

Инвестициялар және кәсіпорынның инвестициялық 

қызмет 

Инвестиции и инвестиционная деятельность 

предприятия                                                                           

Investment and investment activity of enterprises 

 

Инновациялар экономикасы                                                                                 

Экономика инноваций                                                                             

Economy of innovations 

 

Кәсіпорын қызметінің диагностикасы 

Диагностика деятельности предприятия 

Diagnostics of the enterprise activity 

 

Ойындар теориясы 

Теория игр 

Game theory 

 

Бағалау қызметінің негіздері                                                                                                           

Основы оценочной деятельности                                                                                                          
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Basiсs of evaluating activities 

 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін мониторингілеу                                                                                                                 

Мониторинг хозяйственной деятельности предприятия                   

Monitoring of economical activity of enterprises 

 

Өнім сапасы экономикасы және басқару                                                                                                           

Экономика и управление качеством продукции                                                                                              

Economics and management of  products 

 

Өнім және өндіріс бәсекеқабілеттілігі                                                                                                    

Конкурентоспособность продукции и производства                                                  

Competitiveness of products and production 

 

ҚР аймақтарының экономикасы 

Экономика регионов РК 

Economy of the RK regions 

 

ҚР аймақтарын кластерлеу 

Кластеризация регионовРК 

Clustering of the regions of Kazakhstan 

 

Аймақтардың даму мәселелерінің диагностикасы 

Диагностика проблем развития регионов 

Diagnostics of problems of regional development 

 

Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық әлеуетін 

бағалау 

Оценка социально-экономического потенциала 

регионов 

Assessment of the socio-economic potential of the regions 

 

Аймақтардың сыртқы экономикалық байланыстары 

Внешнеэкономические связи регионов 

Foreign economic relations of the regions 

 

Аймақтардың сыртқы экономикалық қызметі  



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

Внешнеэкономическая деятельность регионов 

Foreign economic activity of regions 

 

Аймақтық экономиканы болжау 

Прогнозирование региональной экономики 

Forecasting the regional economy 

 

Аймақтардың даму экономикасы 

Экономика развития территорий 

Territory development economics 

 

Шағын қалалар экономикасы 

Экономика малых городов 

Economy of small towns 

 

Экономикалық шешімдерді қабылдау  негіздері 

Основы принятия экономических решений 

Basics of economic decision-making 

 

Аймақтарды бюджеттеу 

Бюджетирование регионов 

Budgeting of regions 

 

 

 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ Общие 

профессиональные компетенции 

(ОПК) / General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері) / Результат обучения 

(единицы ОПК) / Theresultoftraining (GPCunits) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/ Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения (единицы 

компетенций) / The name of courses that form the 

results of training (units of competences) 

ОПК
А
Байланыс көзқарастары мен 

көзқарастарын үйлестіру, 

аналитикалық құжаттаманы жобалау 

және ұсыну, АКТ, әртүрлі кәсіптік 

қызмет салаларында цифрландыру 

өнімдерін, ғылыми және тәжірибелік 

А
ОПК1

әртүрлі жақтан жалпы және жеке тұлғалар 

тобының мінез-құлқын сыни түрде бағалайды, кәсіби 

қызмет саласындағы адам мінез-құлқындағы үрдістерді 

талдайды, сондай-ақ осы негізде ұйымның мінез-құлқын 

бақылауға қабілетті болады. 

 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Мінез-құлық экономикасы 

Поведенческая экономика 

Behavioural economy 
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жұмыстарды пайдалану туралы білу; 

қазақ, орыс және шеттілдерінде 

кәсіби тақырыптар бойынша сөз 

сөйлеу. 

Знать о способах коммуникации и 

согласовании точек зрения, 

оформлении и презентации 

аналитической документации, 

использовать ИКТ, продукты 

цифровизации в различных областях 

профессиональной деятельности, 

научной и практической работе; 

выступать на профессиональные темы 

на казахском, русском и иностранном 

языках. 

 

To know about ways of communication 

and coordination of points of view, 

design and presentation of analytical 

documentation, use ICT, digitalization 

products in various fields of professional 

activity, scientific and practical work; to 

speak on professional topics in Kazakh, 

Russian and foreign languages. 

А
ОПК1

критически оценивать с разных сторон поведение 

как группы людей в целом, так и отдельных личностей, 

анализировать тенденции поведения людей в сфере 

профессиональной деятельности, а также уметь на этой 

основе управлять поведением организации. 

 

А
ОПК1

critically evaluate from different angles the behavior 

of a group of people in general and of individuals, analyze 

trends in people's behavior in the sphere of professional 

activity, and also be able to control the behavior of the 

organization on this basis. 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

А
ОПК2

құзыретті жазбаша және ауызша сөйлеу 

А
ОПК2

грамотная письменная и устная речь 

А
ОПК2

competent written and spoken speech 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh  (Russian) language 

 

Шетелтілі 

Иностранныйязык 

Foreign language 

 

Кәсібиқазақ (орыс) тілі 

Профессиональныйказахский (русский) язык 

ProfessionalKazakh  (Russian) language 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

А
ОПК3

заңнама мен АКТ нормалары мен нормаларын 

білу; 

А
ОПК3

знание правил и норм законодательства и  ИКТ; 

А
ОПК3

knowledge of rules and norms of legislation and ICT; 

Цифрлық экономика 

Цифровая экономика 

Digital economy 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Информационно-коммуникационные технологии 

Information and communication technology 

 

Сандық экономиканы құқықтық қамтамасыз ету 

Правовое обеспечение  цифровой экономики 
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Legal support of the digital economy 

 

Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по отраслям применения 

Digital technologies by branches application 

А
ОПК4

сөйлеу дағдылары, графикалық объектілерді 

электронды құжаттарда пайдалану дағдылары 

А
ОПК4

навыки публичного выступления,  навыки 

использования графических объектов в электронных 

документах; 

А
ОПК4

skills of public speaking, skills of using graphic 

objects in electronic documents 

Тіл мәдениеті және іскери риторика  

Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and business rhetoric 

 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh  (Russian) language 

 

Шетелтілі 

Иностранныйязык 

Foreign language 

 

Кәсібиқазақ (орыс) тілі 

Профессиональныйказахский (русский) язык 

ProfessionalKazakh  (Russian) language 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural Studies 

 

Әлеуметтік-экономикалық статистика  

Социально-экономическая статистика 

Socio-economicstatistics 

 

Ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар 

Информационно-коммуникационныетехнологии 

Informationandcommunicationtechnology 
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Саясат теориясы мен практикасы 

Теория и практикаполитики 

Theory and practice of politics 

 

А
ОПК6

әлеуметтік-саяси және экономикалық процестер 

туралы ақпаратты жинау, жүйелеу және тәуелсіз талдау 

және олардың заманауи технологияларды пайдалана 

отырып, бизнес-ортаға әсер ету. 

А
ОПК6

навыки сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и 

экономических процессах и их влияние на бизнес среду 

с использованием современных технологий. 

 

А
ОПК6

skills of gathering, systematization and independent 

analysis of information on socio-political and economic 

processes and their impact on the business environment 

using modern technologies. 

Ақпараттық экономика 

Информационная экономика 

Information economy 

 

Экономикалық тарих 

Экономическая история 

Economic history 

 

РК на мировых рынках 

Әлемдік нарықтардағы ҚР 

RK on the world markets 

 

Қоғамдықсекторэкономикасы 

Экономика общественного сектора 

 Economics of  public sector 

 

Өтпелі экономика теориясы 

Теория переходной экономики 

Theory of transitional economy  

 

Экономиканыболжауменреттеу 

Прогнозирование и регулирование экономики 

Forecasting and regulation of the economy 

 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики  

Theory and practice of politics 
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Әмбебап құзыреттілік / 

Универсальные компетенции (УК) / 

Universal competences (UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения 

(единицы УК) / The result of training (UC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/ Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения (единицы 

компетенций) / The name of courses that form the 

results of training (units of competences) 

УК
А
Экономикалық ғылымның 

инновациялық экономикасының 

бірегей және маңызды орнын білу 

және түсіну үшін қазіргі кездегі 

проблемалар бойынша пікірталастар 

жүргізіп, өздерінің ұстанымдарын 

ақылға қонымды түрде қорғау, 

болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік 

маңызды мақсаттарын айқындау және 

тұжырымдау және ақпаратты 

талдаудағы субъективизмді барынша 

азайту. 

Қазақстан халықтарының дәстүрлері 

мен мәдениетін білу; әлемнің басқа 

халықтарының дәстүрлері мен 

мәдениетін толеранттылыққа толы 

болсын. 

Знать и понимать уникальное и 

значимое место инновационной 

экономики экономической науки, 

грамотно вести  дискуссиюи  

аргументированно отстаивать 

собственные позиции по актуальным 

проблемам современности,  

определять и формулировать 

социально-значимые цели своей 

будущей профессиональной 

деятельности и минимизировать 

субъективизм при анализе 

информации. 

Иметь представление о традициях и 

 

АУК1бизнес туралы философиялық, тарихи және 

құқықтық ойлау негіздерін меңгеру; 

 

АУК1владеть основами философского, исторического и 

правового мышления о бизнесе; 

 

АУК1to master the basics of philosophical, historical and 

legal thinking about business; 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана  

Modern history of Kazakhstan 

 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Экономикалық білімдер тарихы 

История экономических учений  

History of economic doctrines 

 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики 

Theory and practice of politics 

 

А
УК2

жаңа жағдайларға және адамдар арасындағы қарым-

қатынасқа бейімделу қабілеті; 

А
УК2

умение адаптироваться к новой ситуации и 

межличностных коммуникации; 

 

А
УК2

ability to adapt to new situations and interpersonal 

communication; 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management 

 

Өтпелі экономика теориясы 

Теория переходной экономики 

Theory of transitional economy 

 

Саясат теориясы мен практикасы 
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культуре народов Казахстана; быть 

толерантным к традициям, культуре 

других народов мира.  

 

To know and understand the unique and 

significant place of the innovative 

economy of economic science, 

competently conduct discussions and 

reasonably defend their own positions on 

current problems of the present, 

determine and formulate socially 

significant goals of their future 

professional activity and minimize 

subjectivism in analyzing information. 

Have an idea of the traditions and 

culture of the peoples of Kazakhstan; be 

tolerant of the traditions, culture of other 

peoples of the world. 

Теория и практика политики 

Theory and practice of politics 

А
УК3

команда құру үшін ұмтылу; 

А
УК3

стремление к командообразованию; 

А
УК3

striving for team building; 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

 

Psychology of management 

 

Мінез-құлықэкономикасы 

Поведенческая экономика  

Behavioural economy 

 

Ойындар теориясы 

Теория игр 

Game theory 

А
УК4

ұйымда жағымды моральдық-психологиялық 

ахуалды қалыптастыру мүмкіндігі; 

 

А
УК4

умение создавать благоприятный морально-

психологический климат в организации; 

 

А
УК4

the ability to create a favorable moral and psychological 

climate in the organization; 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural Studies 

 

Мінез-құлық экономикасы 

Поведенческая экономика  

Behaviouraleconomy 

 

Ойындар теориясы 

Теория игр 

Game theory 

 

А
УК5

жеке өсуге ұмтылу 

А
УК5

стремление к личностному росту 

А
УК5

thedesireforpersonalgrowth 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Psychology of management 
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Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural Studies 

 

Мінез-құлық экономикасы 

Поведенческая экономика  

Behavioural economy 

А
УК6

серіктестік қарым-қатынас жасау мүмкіндігі; 

толеранттылық мінез-құлқын түсіну, отандық 

нәсілшілдікке, ксенофобияға, экстремизмге жол 

бермеуге және оларға қарсы әрекететуге кедергі 

келтіреді. 

А
УК6

умение выстраивать партнерские отношения; 

понимать установки толерантного поведения, 

профилактики бытового расизма, ксенофобии, 

экстремизма и противодействия им. 

 

А
УК6

the ability to build partnerships; understand attitudes of 

tolerant behavior, prevent domestic racism, xenophobia, 

extremism and counteract them. 

Мінез-құлық экономикасы 

Поведенческая экономика 

Behavioural economy 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural Studies 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

 

Тіл мәдениеті және іскери риторика  

Культура речи и деловая риторика 

Speech culture and business rhetoric 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme 

Модуль атауы  және 

коды/ 

Название и код 

Модуля /  

Module name and 

code 

 

Пәннің 

коды / 

Код 

дисциплины 

/Course 

code 

Пән атауы/ 

Наименование 

дисциплин / 

Course name 

Цикл, 

компонент 

және 

A, B, C 

тобы/ 

Цикл, 

компонент 

и 

группа 

A, B, C / 

Cycle, 

component 

and 

groups A,B, 

C 

О
қ

ы
т
у

т
іл

і/
 Я

зы
к

о
б

у
ч

е
н

и
я

 /
 L

a
n

g
u

a
g

e 

o
fi

n
st

ru
ct

io
n

 

Кредит 

көлемі/ 

количество 

кредитов 

/Quantity 

of 

thecredits 

Сабақ түрі бойынша сағат 

көлемі /Объем часов по 

видамзанятий/ 

The volume of hours by 

types of occupations / 

Б
а

қ
ы

л
а

у
 ф

о
р

м
а

сы
 /

 Ф
о

р
м

а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 /

 

T
y

p
e 

o
f 

co
n

tr
o

l 

Қ
а

л
ы

п
т
а

са
т
ы

н
  

қ
ұ

зы
р

ет
т
іл

ік
т
ер

/ 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 /

 

D
ev

el
o

p
ed

 c
o

m
p

et
en

ce
s 

Оқитын кафедра/ 

Читаемая кафедра / 

Department 

in charge 

Б
ар

л
ы

қ
 к

р
ед

и
т/

 В
се

го
 

к
р

ел
и

то
в
 /

 T
o

ta
l 

cr
ed

it
s 

E
C

T
S

 

Л
ек

ц
и

я
л
ар

/л
ек

ц
и

и
 /

 

le
ct

u
re

s 

С
ем

и
н

ар
/п

р
ак

ти
к
а 

/ 

se
m

in
ar

s 
З

ар
тз

ан
ал

ы
қ
 

са
б

ақ
та

р
/Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е за
н

я
ти

я
 /

 L
ab

o
ra

to
ry

 

cl
as

se
s 

С
Ө

Ж
/С

Р
С

/ 
S

IW
 

1 семестр / 1 семестр / 1 semester 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

EDUC21001 

Модуль общей 

образованности 

EDUC21001 

Module of the general 

education 

AKT 1105  

IKT1105 ICT 

1105    

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Information and 

communication 

technology 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

(группа A) 

Англ 3 5 15 30  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк2 

Информатика 

кафедрасы 

Кафедра 

Информатики 

Department of 

Computer science 

EDUC21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

EDUC21001 

Модуль общей 

образованности 

EDUC21001 

Module of the general 

education 

 

ST 1103 

 IY 1103 

 FL 1103 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

(группа A) 

Англ. 3 5  45  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Аопк

2 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

Кафедра иностранных 

языков 

Foreign Languages 

Department 
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EDUC21001 

Жалпы білім беру 

модулі. 

Модульобщей 

образованности. 

Module of the general 

education 

K(O)T 1104 

K(R)Ya 1104 

 K(R) 

1104 

 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский 

(русский) язык 

Kazakh  (Russian) 

language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCDCC 

(группа A) 

Каз/р

ус 
3 5  45  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Аопк

2 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

Practical Kazakh 

language 

Орыс филологиясы 

кафедрасы 

Кафедра русской 

филологии 

Department of  Russian 

Philology 

Кафедра теретической 

и прикладной 

лингвистики 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

Department of 

Theoretical and Applied 

Linguistics 

MINGT 21003 

экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Mодуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of the economic, 

organizational and 

management 

competencies 

ЕМ 1204 

МЕ 1204 

ME1204 

Экономикадағы 

математика                                                                                    

Математика в 

экономике 

Mathematicsin 

Economics 

БП МК 

БД ОК 

BDCC 

(группа B) 

Каз/р

ус 
3 5 15 30  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк2 

Жоғары математика 

кафедрасы 

Кафедра высшей 

математики 

Higher mathematics 

ET1206 

ET1206 

ET 1206 

 

Экономикалық 

теория 

Экономическая 

теория  

Economics theory 

БП МК 

БД ОК 

BDCC 

(группа B) 

Каз/р

ус 
2 3 15 15  

60 

 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Аопк

1 Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

SZhN 1209 

OSP 1209 

BSP 1209 

Стратегиялық 

жоспарлау 

негіздері 

Основы 

стратегического 

планирования 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа B) 

Каз/р

ус 
2 3 15 15  60   
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Basics of strategic 

planning  

MINGT 21003 

экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003 модуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003 module 

of economic and 

organizational-

managerial competencies 

Модуль2.Рухани жангыру 

Модуль2.Рухани жангыру 

Module 2.Ruhani zhangyru 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

(группа A) 

Каз/р

ус 
2 3 15 15  60 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Аопк

1 

Еуразиялық 

зерттеулер кафедрасы 

Кафедра Евразийских 

исследований 

Department of  

Eurasian Studies 

RZh 1107 

RZh 1107 

RZh 1107 

Рухани жангыру 

Рухани жангыру 

Ruhani zhangyru 

PhCS14210  

Дене тәрбиесі модулі 

PhCS14210  

Модуль физической 

подготовки 

PhCS14210 

Module of physical 

education 

DSh 1401(1) 

Дене шынықтыру 

Физическая 

культура  

PhysicalEducation 

 

20 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

(группа C) 

 2*      

диф. 

cынақ 

диф.за- 

чет 

mixed 

grading 

system 

test 

Аук5 

Дене шынықтыру 

және спорт 

Физическая культура 

и спорта 

Physical culture and 

sports 

2 семестр / 2 семестр / 2 semester 

HIST 21102 

Әлеуметтік-этникалық 

құзыреттілік модулі 

HIST 21102 

Модуль социально-

этнических 

компетенций 

HIST 21102 

Module of socio-ethnic 

competence 

KZT 1101 

SIK 1101 

MHK 1101 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Современная 

история Казахстана 

Modern history of 

Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCDCC 

 

(группа A) 

Каз/р

ус 
3 5 30 15  90 

МЕ 

ГЭ 

SE 

А
УК1

 
Қазақстан тарихы 

Истории Казахстана 

History of Kazakhstan 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

MKE 1210 

PE 1210 

BE1210 

 

Мінез-құлық 

экономикасы 

Поведенческая 

экономика 

Behavioural 

economy 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа B) 

Каз/р

ус 
3 5 15 30  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Впк1 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 
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управленческих 

компетенций 

MINGT 21003 module 

of economic and 

organizational-

managerial competencies 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003 

Module of economic and 

organizational-

managerial competencies 

 

 

Mic 1207 

Mic 1207 

Mic 1207 

 

 

 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

Microeconomics 

БП МК 

БД ОК 

BDCC 

(группа B) 

Каз/р

ус 
2 3 15 15  60 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк1 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

EDUC 21001 

Модуль общей 

образованности 

EDUC 21001 

Module of  the general 

education. 

ST 1103(2) 

 IY 1103(2) 

 FL 1103(2) 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCDCC 

(группа A) 

Англ. 3 4  45  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Аопк

2 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

Кафедра иностранных 

языков 

Foreign Languages 

Department 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

EDUC 21001 

Модуль общей 

образованности 

EDUC 21001 

Module of  the general 

education. 

K(O)T 

1107(2) 0K(R) 

Ya 1107(2) 

 K(R)L 1107 

(2) 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский 

(русский) язык 

Kazakh  (Russian) 

language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCDCC 

(группа A) 

Каз/р

ус 
3 5  45  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Аопк

2 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

Practical Kazakh 

language 

Орыс филологиясы 

кафедрасы  

Кафедра русской 

филологии 

Department of Russian 

Philology 
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Кафедра теретической 

и прикладной 

лингвистики 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

Department of 

Theoretical and Applied 

Linguistics 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003 Модуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003 Module 

of economic and 

organizational-

managerial competencies 

Модуль 1. Экономикалық ілімдер 

тарихы 

Модуль 1. История экономических 

учений 

Module 1. History of economic 

doctrines 

 

 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

(группа A) 

Каз/ 

рус 
3 5 15 30 

  

 

90 

 

 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

 

 

Пка 

Пкв 

ОПКа 

 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

EIT 1106 

IEY 1106 

HED 1106 

Экономикалық 

ілімдер тарихы 

История 

экономических 

учений 

History of economic 

doctrines 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003 Модуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003 Module 

of economic and 

organizational-

managerial competencies 

Модуль 1. Әлеуметтік-саясипәндер 

Модуль 1. Социально-

политических дисциплин 

Module 1. Socio-political disciplines 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

(группа A) 

Каз/р

ус 

2 3 15 15 

 

60 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

Пкв 

ОПКа 

Әлеуметтік 

педагогика және өзін-

өзі тану кафедрасы  

Кафедра социальной 

педагогики 

самопознания 

Department of Social 

pedagogy and self-

knowledge 

Саясаттану кафедрасы 

Кафедра политологии 

Department of  Political 

Science 

Философия 

кафедрасы 

Кафедра философии 

Department of  

Philosophy 

BP 1108 

PU 1108 

MP1108 

Басқару 

психологиясы 

Психология 

управления 

Management 

psychology 

2 3 15 15 60 

STP 1108 

TPP 1108 

TPP 1108 

Cаясат теориясы 

мен практи касы 

Теория и практика 

политики 

Theory and practice 

of politics 

2 3 15 15 60 

Mad 1108 

Kul 1108 

Мәдениеттану 

Культурология 
2 3 15 15 60 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

Cul 1108 Cultural studies Әлеуметтік 

педагогика және өзін-

өзітану кафедрасы  

Кафедра социальной 

педагогики и 

самопознания 

Department of  Social 

pedagogy and self-

knowledge 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы, 

конституциялық 

құқық 

Теория и история 

государства и права, 

конституционное 

право 

Theory and history of 

state and law, 

constitutional law 

Әлеуметтану 

кафедрасы 

Кафедра социологии 

Department of 

Sociology 

Кафедра 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

Department of 

Theoretical and Applied 

Linguistics 

Информатика 

кафедрасы 

Кафедра 

Информатики 

Department of 

OTT 

1108 

Smp 

1108 

SK1108 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

2 3 15 15 60 

SZKM 1108 

AKK 1108 

ACC 1108 

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

Антикоррупционна

я культура 

Anti-

corruptionculture 

2 3 15 15 60 

Aleu 1108 

Soc1108 

Soc1108 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

2 3 15 15 60 

TMIR 1108 

KRDR 1108 

SCBR 1108 

Тіл мәдениеті және 

Іскери риторика 

Культура речи и 

Деловая риторика 

Speech culture and 

business rhetoric 

2 3 15 15 60 

СTCBK 1108 

СTOP 

1108 

DTBA 

1108 

Цифрлық 

технологияларды 

салалар бойынша 

қолдану 

Цифровые 

технологии по 

отраслям 

применения 

Digital technologies 

by branches 

application 

2 3 15 15 60 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

Computer science 

PhCS14210 Дене 

тәрбиесі модулі 

PhCS14210Модуль 

физической подготовки 

PhCS14210Module of 

physical education 

DSh 1401  

Дене шынықтыру 

Физическая 

культура  Physical 

Education 

35 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

(группа C) 

 2*      

диф. 

cынақ 

диф.зач 

ет 

mixedgra

dingsyste

m 

test 

Аук5 

Дене шынықтыру 

және спорт 

Физическая культура 

и спорта 

Physical culture and 

sports 

EDIN 22015 

INEX 22015 

PWIN 22015 

Оқу және өндірістік 

практиканың модулі 

Модуль учебных и 

производственных 

практик 

Module educational and 

work practice 

OP 1402 

UP 1402 EI 

1402 

Оқу практикасы 

Учебная практика  

Educational 

Internship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 2 1     

есеп 

отчет 

report 

 ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Итого кредитов за 1 курс 41 58 150 375  1050   
 

 

3 семестр / 3 семестр / 3 semester 

HIST 21102 

Әлеуметтік-этникалық 

құзыреттілік модулі 

HIST 21102 

Модуль социально-

этнических 

компетенций 

HIST 21102 

Module of socio-ethnic 

competence 

 

 

Fil 2102 

FiI 2102 

Phil 2102 

 

 

Философия 

Философия 

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCDCC 

(группа 

A) 

Каз/рус 3 5 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

А
УК1

 

Философия 

кафедрасы 

Кафедра философии 

Department of 

Philosophy 

EDUC21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module of the general 

KBShT 2202 

POIYa 2202 

POFL 2202 

Кәсібибағытталған

шеттілі 

Профессионально-

ориентированныйи

ностранныйязык 

Professionallyoriente

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

(группа 

B) 

Англ 2 3  30  60 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Аопк2 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

Кафедра 

иностранных языков 

Foreign Languages 

Department 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

education. dforeignlanguage 

ECON 32005 

Ұлттық және әлемдік 

экономика 

ECON 32005 

Национальная и 

мировая экономика 

ECON 32005 

National and World 

Economy 

HE 2203  

ME 2203 

 IE 2203 

Халықаралық 

экономика                                                             

Международная 

экономика                                                             

International 

Economics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

(группа 

B) 

Каз/рус 3 5 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк1 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003 

Module of economic and 

organizational-

managerial competencies 

Men 2205 

Men 2205 

Man 2205 

Менеджмент 

Менеджмент                  

Management 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

(группа 

B) 

Каз/рус 3 4 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк5 

Менеджмент 

Менеджмент                                                     

Management 

Mac 2208 

Mac 2208 

Mac 2208 

Макроэкономика 

Макроэкономика 

Macroeconomics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

(группа 

B) 

Каз/рус 3 5 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк1 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

PhCS14210  

Дене тәрбиесі модулі 

PhCS14210  

Модуль физической 

подготовки 

PhCS14210  

Module of physical 

education 

DSh 2402(2) 

Дене шынықтыру 

Физическая 

культура  Physical 

Education 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 2*      

диф. 

cынақ 

диф.за- 

чет 

mixed 

grading 

system 

test 

Аук5 

Дене шынықтыру 

және спорт 

Физическая 

культура и спорта 

Physical culture and 

sports 

MINGT 21003 

Экономикалық  және 

ұйымдық-басқару 

Модуль1. Әлемдік экономика 

Модуль1. Мировая экономика 

Module 1. World economy 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

Каз/рус 5 8 45 30  150 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

ПкА 

Пкв 

ОПКа 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Мodule of economic and 

organizational-

managerial competencies 

AE 2210 

ME 2210 

GE 2210 

Әлемдік экономика  

Мировая 

экономика 

Global economics 

(группа 

B) 
2 3 15 15  60 

 предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

RKMR 2211 

ANKR 2211 

RKWM 2211 

РК на мировых 

рынках 

Әлемдік 

нарықтардағы ҚР 

RK on the world 

markets 

3 5 30 15  90 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003 module 

of economic and 

organizational-

managerial competencies 

Модуль 2. Қоғамдық сектор 

экономикасы және өтпелі 

экономика теориясы 

Модуль 2. Экономика 

общественного сектора и теория 

переходной экономики 

Module 2. Economics of  public sector 

and theory of transitional economy 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа 

B) 

Каз/рус 

 

5 8 45 30  150 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

Пкв 

ОПКа 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

KSE 2210 

EOS 2210 

EPS 2210 

 

Қоғамдық сектор 

экономикасы  

Экономика 

общественного 

сектора                                                                                         

Economics of  public 

sector 

2 3 15 15  60 

OET 2211 

TPE 2211 

TTE 2211 

 

Өтпелі экономика 

теориясы 

Теория переходной 

экономики 

Theory of 

transitional economy 

3 5 30 15  90 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

Модуль 3. Институционалдану және 

сандық экономиканы құқықтық 

Модуль 3. Институционализация и 

правовое обеспечение цифровой 

экономики 

Module 3. Institutionalization and 

legal support of digital economy 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа 

B) 

Каз/рус 

 
5 8 45 30  150 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

Пкв 

ОПКа 

 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

управленческихкомпет

енций 

MINGT 21003 

Мodule of economic and 

organizational-

managerial competencies 

IE 3218 

IE 3218 

IE 3218 

Институционалдық 

экономика 

Институциональ-

ная экономика  

Institutional 

economy 

 

2 3 15 15 60 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

3219 

3219 

3219 

Сандық 

экономиканы 

құқықтық 

қамтамасыз ету 

Правовое 

обеспечение 

цифровой 

экономики 

Legal support of the 

digital economy 

3 5 30 15 90 

Азаматтық және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского и 

экологического 

права 

Department of the 

civil and ecological 

law 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003 

Module of economic and 

organizational-

managerial competencies 

Модуль 4. ҚР аймақтарын 

кластерлеу мен сыртқы 

экономикалық қызметі 

Модуль 4.   Кластеризация и 

внешнеэкономическая деятельность 

регионов РК  

Module 4. Clustering and foreign 

economic activity of regions 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа 

B) 

Каз/рус 

5 8 45 30 

 

150 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

Пкв 

ОПКа 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRK 2210 

KRRK 2210 

CRRK 2210 

ҚР аймақтарын 

кластерлеу 

Кластеризация 

регионов РК 

Clustering of the 

regions of RK 

2 3 15 15 60 

ASEK 2211 

VEDR 2211 

FEAR 2211 

Аймақтардың 

сыртқы 

экономикалық 

қызметі  

Внешнеэкономичес

кая деятельность 

регионов 

Foreign economic 

activity of regions 

3 5 30 15 90 
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4 семестр / 4 семестр / 4 semester 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі 

EDUC 21001 

Модуль общей 

EDUC 21001 

Module of the general 

education 

KK(O)T 2201 

KK(O)T 3201 

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Профессиональный 

казахский 

(русский) язык                                             

Professional Kazakh  

(Russian) language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

(группа 

B) 

Каз/рус 2 3  30  60 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Аопк2 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

Practical Kazakh 

language 

Орыс филологиясы 

кафедрасы 

Кафедра русской 

филологии 

DepartmentofRussian

Philology 

Кафедра 

теретической и 

прикладной 

лингвистики 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 

ECON 32005 

Ұлттық және әлемдік 

экономика 

ECON 32005 

Национальная и 

мировая экономика 

ECON 32005 

National and World 

Economy 

UEN 2212 

ONE 2212 

NEB 2212 

Ұлттық экономика 

негіздері 

Основы 

национальной 

экономики 

National economy 

basics 

БПТК 

БДКВ 

BDEK 

(группа 

B) 

Каз/рус 3 4 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк1 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 32005 

Ұлттық және әлемдік 

экономика 

ECON 32005 

Национальная и 

мировая экономика 

ECON 32005 

AE 2213 

RE 2213 

RE 2213 

 

Аймақтық 

экономика 

Региональная 

экономика 

Regional economy 

БПТК 

БДКВ 

BD EK 

(группа 

B) 

Каз/рус 3 5 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Впк3 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 
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National and World 

Economy 

EDIN 22015 

INEX 22015 

PWIN 22015 

Оқу және өндірістік 

практиканың модулі 

Модуль учебных и 

производственных 

практик 

Module educational and 

work practice 

OP 2403 

PP 2403 

PE 2403 

Өндірістік 

практика 

Производственная 

практика 

Professional 

Externship 

ОКТ 

ДВО 

АЕ 

 

 1 3     

есеп 

отчет 

report 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003 Мodule 

of economic and 

competencies 

Модуль 1. Салалар экономикасы 

Модуль 1. Экономика отраслей  

Module 1.  Economy of industries 

БП ТК 

БДКВ 

ВDEK 

(группа 

B) 

Каз/рус 

9 15 90 45 

 

270 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

AShE 2214 

ESH 2214 

AE 2214 

Ауыл шаруашылық 

экономикасы 

Экономика 

сельского 

хозяйства   

Agricultural 

economics 

3 5 30 15 

90 

OE 2215 

EP 2215 

IE 2215 

Өнеркәсіп 

экономикасы                                                                                                                                                                                 

Экономика 

промышленности                                                                                                                                                                          

Industry economics 

3 5 30 15 

IE 2216 

EI 2216 

EI 2216 

Инновациялар 

экономикасы                                                                                 

Экономика 

инноваций                                                                             

Economy of 

innovations 

3 5 30 15 90 

MINGT 21003 

экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003 модуль 

Аэкономических и 

Модуль 2.  Салалық нарықтар және  

сауда экономикасы  

Модуль 2. Отраслевые рынки и 

экономика торговли  

Module 2. Industrial markets and trade 

economics 

БП ТК 

БДКВ 

ВDEK 

(группа 

B) 

Каз/рус 9 15 90 45  270 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003 module 

of economic and 

competencies 

SNT 2214 

TOR 2214 

TIM 2214 

Салалық нарықтар 

теориясы 

Теория отраслевых 

рынков 

Theory of industrial 

markets 

3 5 30 15 90 

entrepreneurship 

SE 2215 

ET 2215 

TE 2215 

Сауда экономикасы                                                                                                                                                                                          

Экономика 

торговли                                                                                                                                                                                                  

Trade economics 

3 5 30 15 90 

OYT 2216 

OTP 2216 

OTI 2216 

Өндірістің 

ұйымдастырылуы 

мен технологиясы                                                        

Организация и 

технология 

производства                                       

Organization and 

technology of the 

industry 

3 5 30 15 90 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003 

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of economic and 

competencies 

Модуль 3. Аймақтарды дамыту 

Модуль 3. Развитие регионов 

Module 3. Development of regions 

БП ТК 

БДКВ 

ВDEK 

(группа 

B) 

Каз/рус 

9 15 90 45 

 

270 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

ADMD 2214 

DPRD 2214 

DPRD 2214 

Аймақтардың даму 

мәселелерінің 

диагностикасы 

Диагностика 

проблем развития 

регионов 

Diagnostics of 

problems of regional 

development 

3 5 30 15 90 

AAEAB 2215 

OSEPR 2215 

ASEPR 2215 

Аймақтардың 

әлеуметтік-

экономикалық 

әлеуетін бағалау 

Оценка социально-

экономического 

потенциала 

регионов 

Assessment of the 

3 5 30 15 90 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

socio-economic 

potential of the 

regions 

KEAD 2216 

TREK 2216 

TDEK 2216 

Қазақстан 

экономикасының 

аумақтық дамуы 

Территориальное 

развитие 

экономики 

Казахстана 

Territorial 

development of 

economy of 

Kazakhstan 

3 5 30 15 90 

PhCS14210  

Дене тәрбиесі модулі 

PhCS14210 

Модуль физической 

подготовки 

PhCS14210 

Module of physical 

education 

DSh 2401(4) 

Дене шынықтыру 

Физическая 

культура  

PhysicalEducation 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 2*      

диф. 

cынақ 

диф.за- 

чет 

mixed 

grading 

system 

test 

Аук5 

Дене шынықтыру 

және спорт 

Физическая 

культура и спорта 

Physical culture and 

sports 

Итого кредитов за 2 курс 42 53 330 225  1110    

5 семестр / 5 семестр / 5 semester 

ECON 32007 Бизнес 

экономикасы және 

кәсіпкерлік ECON 

32007 Экономика 

предприятия и 

предпринимательство 

ECON 32007 Business 

Economics and 

Entrepreneurship 

KE 3301 

EP 3301 

EE 3301 

Кәсіпорын 

экономикасы                          

Экономика 

предприятия                        

Enterprises 

economics 

КП МК 

ПД ОК 

PD СС 

Каз/рус 3 5 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк1 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 32008 

Әлеуметтік саладағы 

экономика 

 ECON 32008 

Экономика социальной 

сферы 

ECON 32008 Economics 

ASE 3217 

ESS 3217 

ESS 3217 

Әлеуметтік сфера 

экономикасы 

Экономика 

социальной сферы 

Economics of 

socialsphere 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа 

B) 

Каз/рус 2 3 15 15  60 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк4 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

of the social sphere 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of economic and 

organizationa l-

managerial  

competencies 

Модуль 2. Халықаралық бизнес 

және сауда / Международный 

бизнес и торговля / Module 2. 

International businessand trade 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа 

B) 

 

Каз/рус 7 11 60 45  210   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

HB 3218 

MB 3218 

IB 3218 

Халықаралық 

бизнес 

Международный 

бизнес 

International 

business 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа 

B) 

 

Каз/рус 4 6 30 30  120   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

HS 3219 

MT 3219 

IT 3219 

 

Халықаралық сауда 

Международная 

торговля 

International trade 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа 

B) 

 

Каз/рус 3 5 30 15  90   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of economic and 

organizationa l-

managerial  

Модуль 1.  ҚР аймақтарының 

экономикасы мен  сыртқы 

экономикалық байланыстары 

Модуль 1. Экономика регионов и 

внешнеэкономические связи 

регионов РК 

Module 1.  Economy and foreign 

economic relations of the RK regions 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа 

B) 

 

 

Каз/рус 

5 8 45 30 

 

150 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship KRAE 2210 

ERRK 2210 

ERKR 2210 

ҚР аймақтарының 

экономикасы 

Экономика 

регионов РК 

Economy of the RK 

3 5 30 15 90 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

competencies regions 

ASEB 2211 

VESR 2211 

FERR 2211 

Аймақтардың 

сыртқы 

экономикалық 

байланыстары 

Внешнеэкономи-

ческие связи 

регионов 

Foreign economic 

relations of the 

regions 

2 3 15 15 60 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of economic and 

organizationa l -

managerial  

competencies 

Модуль 2. Экономиканы болжау 

мен реттеу.  Шағын қалалар 

экономикасы  

Модуль 2. Прогнозирование и 

регулирование экономики 

Экономика малых городов 

Module 2.  Forecasting and regulation 

of the economy.   

Economy of small towns 
БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа 

B) 

 

Каз/рус 

5 8 45 30 

 

150 

емихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

EBR 3218 

PRE 3218 

FRE 3218 

Экономиканы 

болжау мен реттеу  

Прогнозирование и 

регулирование 

экономики 

Forecasting and 

regulation of the 

economy 

3 5 30 15 90 

ShKE 3219 

EMG 3219 

EST 3219 

Шағын қалалар 

экономикасы 

Экономика малых 

городов 

Economy of small 

towns 

2 3 15 15 60 

 
MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

Модуль 1. Экономикалық дамуды 

үлгілеу (С тобы) 

Модуль 1. Моделирование 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

Каз/рус 5 8 45 30  150 

емтиха 

н, 

экзамен, 

ПкА 

 

Жоғары математика 

Высшая математика 

Higher mathematics 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of economic and 

organizationa l-

managerial  

competencies 

экономического развития  

(Группа С) 

Module 1. Modeling economic 

development (Group C) 

(группа 

B) 

exam 

 

 

EMAU 3220                    

EМММ 3220                              

EMMM 3220 

Экономико-

математикалық 

әдістер мен үлгілер                                                                                                                   

Экономико-

математические 

методы и модели                                                                                                     

Economical-

mathematical 

methods and models 

3 5 30 15 90 

ITMS 3231                       

TVMS 3221                       

PTMS 3221 

Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистика                                             

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика                                                                                                                                         

Probability theory 

and mathematical 

statistics 

2 3 15 15 60 

 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of economic and 

organizationa l-

managerial  

competencies 

Модуль 2. Экономикадағы 

математикалық әдістер және 

эконометрика (С тобы) 

Модуль 2. Математические методы 

в экономике и эконометрика 

(Группа С) 

Module 2. Mathematical methods in 

Economics and econometrics 

(Group C) 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа 

B) 

Каз/рус 

5 8 45 30 

 

150 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

 

ПкА 

 

Жоғары математика 

Высшая математика 

Higher mathematics 

 

 

EМA 3220                       

МME 3220                         

MME 3220 

Экономикадағы 

математикалық 

әдістер                                                                                                                                 

Математические 

методы в экономике                                                                                                                                            

Mathematical 

methods in 

3 5 30 15 90 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

Economics 

Econ 3221                       

Econ 3221                    

Econ 3221 

Эконометрика                                                                   

Эконометрика                                     

Econometrics 

2 3 15 15 60 

 

6 семестр / 6 семестр / 6semester 

ECON 32007  

Бизнес экономикасы 

және кәсіпкерлік  

ECON 32007 

Экономика 

предприятия и 

предпринимательство 

ECON 32007 Business 

Economics and 

Entrepreneurship 

Kas 3302 

Pre 3302 

Ent 3302 

Кәсіпкерлік                         

Предприниматель-

ство                

Entrepreneurship 

КП МК 

ПД ОК 

PD 

СС(групп

а А) 

 

Каз/рус 2 3 15 15  60 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк2 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of economic and 

organizationa l-

managerial  

competencies 

LN 3224 

OL 3224 

BL 3224 

Логистика негіздері                           

Основы логистики                                            

Basics of logistics 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Каз/рус 2 3 15 15  60 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

BE 3222 

BU 3222 

Ac 3222 

Бухгалтерлік есеп 

(С тобы)                                                                                                             

Бухгалтерский учет 

(группа С)                                                                                                          

Accounting (groupC) 

  3 5 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Впк1 

Есеп және талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета и 

анализа 

Department of 

accounting and 

analysis 

Kar 3223 

Fin 3223 

Қаржы (С тобы)                                                                                                             

Финансы (группа С)                                                                                                                              
  3 4 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 
Впк1 

Қаржы 

Финансы 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

MINGT 21003  

Module of economic and 

organizationa l-

managerial  

competencies 

Fin 3223 Finance (group C) exam 

 

Finance 

 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of economic and 

organizationa l-

managerial  

competencies 

Модуль 2. Бизнестегі статистика 

және эконометрикалық талдау  

Модуль 2. Статистика и 

эконометрический анализ в бизнесе 

Module 2 . Statistics and econometric  

analysis in business 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

(группа 

B) 

 

Каз/рус 

 

6 9 60 30  180 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

 

AES 3218 

SES 3218 

SES 3218 

Әлеуметтік-

экономикалық 

статистика  

Социально-

экономическая 

статистика 

Socio-economic 

statistics 

3 5 30 15  90 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

BET 3219 

EAB 3219 

EAB 3219 

Бизнестегі 

эконометрикалық 

талдау 

Эконометрический 

анализ в бизнесе 

Econometric 

analyses in business 

3 4 30 15  90 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of economic and 

organizationa l-

managerial  

Модуль 1.  Тәуекелдер мен 

кәсіпорын қызметінің 

диагностикасы 

Модуль 1.  Риски и диагностика 

деятельности предприятиях  

Module 1. Risks and  diagnostics of 

the enterprise activity 
КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Каз/рус 

8 12 60 60 

 

240 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 
KET 3224 

ERP 3224 

ERE 3224 

Кәсіпорындардағы 

экономикалық 

тәуекелдер 

Экономические 

риски на 

предприятиях 

4 6 30 30 120 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

competencies Economic risks in 

enterprises 

KKD 3225 

DDP 3225 

DEA 3225 

Кәсіпорын 

қызметінің 

диагностикасы 

Диагностика 

деятельности 

предприятия 

Diagnostics of the 

enterprise activity 

4 6 30 30 120 

 

MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of economic and 

organizationa l-

managerial  

competencies 

Модуль 2.  Ақпараттық экономика 

және ойындар теориясы  

Модуль 2. Информационная  

экономика и теория игр  

Module 2. Information economy and  

game theory 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Каз/рус 

8 12 60 60 

 

240 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

AE 3224 

IE 3224 

IE 3224 

Ақпараттық 

экономика 

Информационная 

экономика 

Information 

economy 

4 6 30 30 120 

OT  3225 

TI 3225 

GT 3225 

Ойындар теориясы 

Теория игр 

Game theory 

4 6 30 30 120 

 
MINGT 21003 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003  

Модуль экономических 

и организационно-

Модуль 3. Бағалау және 

кәсіпорынның шаруашылық 

қызметін мониторингілеу 

Модуль 3. Оценка и мониторинг 

хозяйственной деятельности 

Module 3.  Evaluation and monitoring 

of economic activity 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Каз/рус 8 12 60 60  240 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 



 
 

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое 

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003  

Module of economic and 

organizationa l-

managerial  

competencies 

BKN 3224 

OOD 3224 

BEA 3224 

Бағалау қызметінің 

негіздері 

Основы оценочной 

деятельности                                                                                                          

Basiсs of evaluating 

activities 

4 6 30 30 120 

KShKM 3225 

MHDP 3225 

MEAE 3225 

Кәсіпорынның 

шаруашылық 

қызметін 

мониторингілеу 

Мониторинг 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия                  

Monitoring of 

economical activity 

of enterprises 

4 6 30 30 120 

 

MINGT 21003 

экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

MINGT 21003 модуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

MINGT 21003 module 

of economic and 

organizational-

managerial competencies 

Модуль 4. Логистикажәне 

аумақтардың әлеуметтік-

экономикалықталдауы 

Модуль 4. Логистика и социально-

экономический анализ территорий  

Module 4.  Logistics and  socio-

economic analysis of regions 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Каз/рус 

8 12 60 60 

 

240 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

LN 3224 

OL 3224 

BL 3224 

Логистика негіздері                           

Основы логистики                                            

Basicsoflogistics 

4 6 30 30 120 

AKAET 3225 

PSEAT3225 

SSEAR 3225 

Аумақтардың 

кеңістіктік 

әлеуметтік-

экономикалық 

талдауы 

Пространственный 

и социально-

экономический 

анализ территорий 

Spatial socio-

economic analysis of 

regions 

4 6 30 30 120 
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EDIN 22015 

INEX 22015 

PWIN 22015 

Оқу және өндірістік 

практиканың модулі 

Модуль учебных и 

производственных 

практик 

Module educational and 

work practice 

OP 3404 

PP 3404 

PE 3404 

Өндірістік практика  

Производственная 

практика 

Professional 

Externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 1 3     

есеп 

отчет 

report 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

Итого кредитов за 3 курс 40 65 345 225  1140    

7 семестр / 7 семестр / 7 semester 

ECON 32007 Бизнес 

экономикасы және 

кәсіпкерлік  

ECON 32007 

Экономика 

предприятия и 

предпринимательство 

ECON 32007 Business 

Economics and 

Entrepreneurship 

CE 4304 

CE 4304 

DE 4304 

Цифрлық 

экономика 

Цифровая 

экономика 

Digital economy 

 

КПТК 

ПДКВ 

PDEC 

(группа 

C) 

Каз/рус 3 5 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Аопк3 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 32007 Бизнес 

экономикасы және 

кәсіпкерлік ECON 

32007 Экономика 

предприятия и 

предпринимательство 

ECON 32007 Business 

Economics and 

Entrepreneurship 

KIK 4305 

IDP 4305 

IAE 4305 

Кәсіпорынның 

инновациялық 

қызметі 

Инновационная 

деятельность 

предприятия                                                                                      

Innovational activity 

of enterprises 

КПТК 

ПДКВ 

PDEC 

(группа 

C) 

Каз/рус 3 5 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк4 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 32007 Бизнес 

экономикасы және 

кәсіпкерлік ECON 

32007 Экономика 

предприятия и 

предпринимательство 

ECON 32007 Business 

Economics and 

Entrepreneurship 

IKIK 4306 

IIDP 4306 

IIAE 4306 

Инвестициялар 

және кәсіпорынның 

инвестициялық 

қызметі  

Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

предприятия                                                                           

Investment and 

investment activity 

КПТК 

ПДКВ 

PDEC 

(группа 

C) 

Каз/рус 3 5 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Апк3 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 
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of enterprises 

ECON 32007 Бизнес 

экономикасы және 

кәсіпкерлік ECON 

32007 Экономика 

предприятия и 

предпринимательство 

ECON 32007 Business 

Economics and 

Entrepreneurship 

KShKT 4307 

AHDP  

4307 

AEAE 4307 

Кәсіпорынның 

шаруашылық 

қызметін талдау 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Analysis of 

economic activity of 

the enterprise 

КП ТК 

ПДКВ 

PD EC 

(группа 

C) 

Каз/рус 3 5 30 15  90 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

Впк1 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

 

ECON 32007 Бизнес 

экономикасы және 

кәсіпкерлік ECON 

32007 Экономика 

предприятия и 

предпринимательство 

ECON 32007  

Business Economics and 

Entrepreneurship 

Модуль 1.  Кәсіпорында өнім 

сапасы  

Модуль 1. Качество продукции 

предприятия  

Module 1.  Quality of production of 

the enterprise 

КП ТК 

ПДКВ 

PD EC 

Каз/рус 

7 10 60 45 

 

210 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

OSEB 4308 

EUKP 4308 

EMP 4308 

Өнім сапасы 

экономикасы және 

басқару                                                                                                           

Экономика и 

управление 

качеством 

продукции   

Economics and 

management of  

products 

4 6 30 30 120 

OOB 4309 

KPP 4309 

CPP 4309 

Өнім және өндіріс 

бәсекеқабілеттілігі                                                                                                    

Конкурентоспособн

ость продукции и 

производства 

Competitiveness of 

products and 

production 

3 4 30 15 90 
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ECON 32007 Бизнес 

экономикасы және 

кәсіпкерлік  

ECON 32007 

Экономика 

предприятия и 

предпринимательство 

ECON 32007 

BusinessEconomicsandE

ntrepreneurship 

Модуль 2.   Экономиканың 

құрылымдық трансформациясы 

жағдайындағы тұрақты даму 

Модуль 2. Устойчивое развитие в 

условиях структурных 

трансформаций экономики 

Module 2. Sustainable development in 

the conditions of structural 

transformation of the economy 

КП ТК 

ПДКВ 

PD EC 

Каз/рус 

7 10 60 45 

 

210 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

TDE 4308 

EUR 4308 

ESD 4308 

Тұрақты даму 

экономикасы 

Экономика 

устойчивого 

развития 

Economy of 

sustainable 

development 

4 6 30 30 120 

EKT 4309 

STE 4309 

STE 4309 

Экономиканың 

құрылымдық 

трансформациясы  

Структурная 

трансформация 

экономики 

Structural 

transformation of the 

economy 

3 4 30 15 90 

 

ECON 32007 Бизнес 

экономикасы және 

кәсіпкерлік ECON 

32007 Экономика 

предприятия и 

предпринимательство 

ECON 32007 Business 

Economics and 

Entrepreneurship 

Модуль 3.   Трансшекаралық 

аумақтар мен аумақтық маркетинг 

Модуль 3. Трансграничные 

территории и территориальный 

маркетинг  

Module 3. Cross-border territories and  

territorial marketing  
КП ТК 

ПДКВ 

PD EC 

Каз/рус 

7 10 60 45 

 

210 

емтихан, 

экзамен, 

exam 

 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 
TshAE 4308 

ETgT 4308 

ECBT 4308 

Трансшекаралық 

аумақтардың 

экономикасы 

Экономика 

трансграничных 

территорий 

Economy of cross-

4 6 30 30 120 
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border territories 

AM 4309 

TM 4309 

TM 4309 

Аумақтық 

маркетинг 

Территориальный 

маркетинг 

Territorial marketing 

3 4 30 15 90 

 

8 семестр / 8 семестр / 8 semester 

EDIN 22015 

INEX 22015 

PWIN 22015 

Оқу және өндірістік 

практиканың модулі 

Модуль учебных и 

производственных 

практик 

Module educational and 

work practice 

OP 4405 

PP 4405 

PE 4405 

Өндірістік 

практика 

Производствен-

ная практика 

Professional 

Externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 3 9     

есеп 

отчет 

report 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

STEM 42016 

DBDD 42016 

Қорытынды 

аттестаттау 

модулі 

Модуль итоговая 

аттестация 

Module of final 

qualifying 

examination 

DP 4406 

PP 4406 

DE 4406 

Дипломалдында

ғыпрактика 

Преддипломная

практика 

Pre – Degree 

Externship 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

 3 9     

есеп 

отчет 

report 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

 

STEM 42016 

DBDD 42016 

Қорытынды 

аттестаттау 

модулі 

Модуль итоговая 

аттестация 

Module of final 

Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности                              

State examination in the specialty 

КА 

ИА 

FE 

 1 4     

МЕ 

ГЭ 

SE 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 
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qualifying 

examination 

 

Дипломдық жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной 

работы (проекта)                                      

Defense of Bachelor Degree Diploma 

Work (project ) 

КА 

ИА 

FE 

 2 8     

ДЖБ 

қорғау 

Защита 

ДП 

Defense 

of the 

diploma 

project 

ПкА 

 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предприниматель-

ство 

Economics and 

entrepreneurship 

Итого кредитов за 4 курс  26 59 180 105  570    

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Всего теоретического обучения 

Total for theoretical training 

Каз/рус 129 210 1005 930  3870    

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

Каз/рус 149 246 1005 930  3870    
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4 Білім беру бағдарламасының  модульдері  бөлінісінде игерілген  кредиттердің  көлемін  көрсететін  жиынтық кестесі 

/Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

/Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 

 

К
у

р
с 

/К
у

р
с 

/C
o

u
rs

e
 

С
ем

ес
т
р

 /
С

ем
ес

т
р

 /
S

em
e
st

er
 

М
ең

г
ер

іл
ет

ін
м

о
д

у
л

ь
д

ер
 с

а
н

ы
 

/К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

св
а

и
в

а
ем

ы
х

 м
о

д
у

л
ей

 

/A
m

o
u

n
to

fm
o

d
u

le
st

o
b

es
tu

d
ie

d
 

Оқылатынпән

дер саны 

/Количество 

изучаемых 

дисциплин 

/Amountofsubj

ects 

ҚР бойынша кредиттер саны /Количество кредитов РК / 

Amount of RK credits 

Б
а

р
л

ы
қ

са
ғ
а

т
 с

а
н

ы
 

/В
се

г
о

 в
 ч

а
са

х
/T

o
ta

la
m

o
u

n
ti

n
h

o
u

rs
 

E
C

T
S

 

Саны/Количество/Amount 
М

К
/О

К
/C

C
 

Т
К

/К
В

/E
C

 

Т
ео

р
и

я
л

ы
қ

б
іл

ім
 

/Т
ео

р
ет

и
ч

е
ск

о
е 

о
б

у
ч

е
н

и
е 

/T
h

eo
re

ti
ca

lc
la

ss
e
s 

О
қ

у
 п

р
а

к
т
и

к
а

 /
У

ч
е
б

н
а

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

/E
d

u
ca

ti
o

n
a

li
n

te
r
n

sh
ip

 

Ө
н

д
ір

іс
т
ік

 п
р

а
к

т
и

к
а

 

/П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а

/I
n

d
u

st
ri

a
le

x
te

rn
sh

ip
 

Д
и

п
л

о
м

а
л

д
ы

 п
р

а
к

т
и

к
а

 

/П
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

а
я

 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

/P
r
e
-d

eg
re

ei
n

te
r
n

sh
ip

 

Қ
о

р
ы

т
ы

н
д

ы
 а

т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

/И
т
о

г
о

в
а

я
 а

т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

/F
in

a
la

ss
es

sm
e
n

t 

Б
а

р
л

ы
ғ
ы

 /
В

се
г
о

/T
o

ta
l 

Е
м

т
и

х
а

н
 

/Э
к

за
м

ен
 

/E
x

a
m

 

Д
и

ф
.с

ы
н

а
қ

 

/д
и

ф
.з

а
ч

е
т

 

/M
ix

ed
-g

ra
d

in
g

-s
y

st
em

 

te
st

 

К
у

р
ст

ы
қ

ж
ұ

м
ы

с
 

/К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а

  

/C
o

u
rs

ep
a

p
er

 

1 

1 4  5  2  19          21 915 31  7  1  - 

2 3  4  2  16 2        20  810  27  6  2  - 

2 

3 4  5  2  19         21  915  31  7  1  - 

4  4  1  5  18   1      21  945  32  6  2  - 

3 

5  2  1  5  19         19  855 36  6  -  - 

6  2  1  5  19   2      21  1005 29  6  1  - 

4 

7  1    6  19         19  855  32  6  -  - 

8           2  2 3  7  615  28  2  2  - 

Барлығы/ 

Total:   17   27 129  2  5  2  3   149 6915 246 46  9   
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса 

/The organization of educational process 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар:  

Особые вступительные требования: 

Specific admission requirements: 

 «Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша білім алу үшін жалпы орта, (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш және 

орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) және жоғары (жоғары кәсіптік) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары 

және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына түсуші тұлғалар мемлекеттік білім 

тапсырысы бойынша (білім гранттары), сонымен қатар өз қаражаты арқылы және басқа да көздер арқылы жүзеге асырылады.  

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ тұлғаларға және Қазақстан Республикасының азаматы болып 

табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларға егер олар осы деңгейде бірінші рет білім алатын болса, мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес 

конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқық беріледі. Шетел азаматтарына мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық 

негізде тегін жоғары білім алу құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық келісім-шарттарымен анықталады.  

ЕҰУ түсуші тұлғаларды қабылдау ҰБТ немесе кешенді тестілеу нәтижесінде берілген сертификат баллына сәйкес конкурстық негізде 

өз өтініштері бойынша жүзеге асырылады. Кешенді тестілеу жалпы орта білім беру ұйымдарын (орта жалпы) өткен жылы бітірген 

түлектерге, техникалық және кәсіби (және орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) білім беру ұйымдарының түлектері, жалпы білім беру 

мектептерінде шетел мектептерімен халықаралық оқушылар алмасу бойынша оқыған түлектері, жалпы білім беру мектептерінің ҰБТ 

қатыспаған түлектері, қазақ және орыс тілдерінде оқымайтын жалпы білім беру мектептерінің түлектері, сонымен қатар, шетелдік оқу 

орындарын бітірушілер тапсыруға арналған.     

ЕҰУ келісім-шарт негізінде қабылдау ағымдағы жылы ҰБТ нәтижесі бойынша 65 баллдан төмен жинамаған жалпы орта білім беру 

ұйымдарының түлектері және кешенді тестілеу тапсырған тұлғалар.  

Особые вступительные требования: 

Для обучения по образовательной программе «Экономика» принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое 

и профессиональное (начальное или среднее профессиональное, послесреднее), высшее (высшее профессиональное) образование. Прие м 

лиц, поступающих в высшие учебные заведения РК, осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа 

(образовательные гранты), а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников.  

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК, предоставляется право  на получение на конкурсной основе в соответствии с 

государственным образовательным заказом бесплатного высшего образования, если образование данного уровня они получают впервые . 

Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на конкурсной  основе в соответствии с государственным 

образовательным заказом определяется международными договорами Республики Казахстан.  

Прием лиц, поступающих в ЕНУ, осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в соответствии с 

баллами сертификата, выданного по результатам  ЕНТ или комплексного тестирования.Комплексное тестирование проводится для 

выпускников организаций общего среднего образования (среднего общего) прошлых лет, выпускников технических и профессиональных  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004991_#z133
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004991_#z135
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(начальных и средних профессиональных, послесредних) организаций образования, выпускников общеобразовательных школ, 

обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, выпускников общеобразовательных школ, не принявших 

участие в ЕНТ, выпускников общеобразовательных школ с не казахским и не русским языками обучения, а также лиц, окончивших 

учебные заведения за рубежом. 

В ЕНУ на платное обучение зачисляются выпускники организаций общего среднего образования текущего года, прошедшие ЕНТ, 

участники комплексного тестирования, набравшие по результатам тестирования не менее 65 баллов.  

Special admission requirements: 

To enter the «Economics» Educational Program the persons who have a general average (an average general), technical and professional (initial 

or average professional, post average), the highest (the highest professional) education are accepted. Acceptance of the persons applying to higher 

educational institutions of the RK is performed by placement of the state educational order (educational grants), and also by payments for education 

from citizens own and other sources. 

The persons without citizenship who constantly live in the RK are granted the right on a competitive basis according to the state educational 

order of free higher education if they get an education of this level for the first time. The right for foreigners of free higher education on a competitive 

basis according to the state educational order is determined by international treaties of the Republic of Kazakhstan. 

Acceptance of the persons applying to ENU is performed according to their applications on a competitive basis according to points of the 

certificate issued by results of UNT (Unified National Testing) or complex testing. Complex testing is held for graduates of the organizations of 

general secondary education (an average of general) of last years, graduates of technical and professional (initial and average professional, post 

average) organizations of education, graduates of comprehensive schools, students studied through the international exchange of scholars abroad, 

graduates of comprehensive schools who did not take part in UNT, graduates of comprehensive schools with neither the Kazakh, nor the Russian 

languages of education, and also the persons who graduated educational institutions abroad. 

On the paid form of education graduates of general secondary education organizations of the current year, last UNT, the participants of complex 

testing who gained by results of testing at least 65 points. 

 

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: 

Особые условия для признания предшествующего обучения: 

Specific arrangements for recognition of prior learning: 

Алдыңғы алған білімді тану шарттары Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-де оқу процесін ұйымдастыру Ережелерінің және Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің бакалавриатына қабылдау Ережелерінің аясында жүзеге асырылады.  

Особые условия для признания предшествующего обучения: 

Условия для признания предшествующего образования осуществляется в рамках Правил организации учебного процесса в ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева и Правил приема на обучение в бакалавриат Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. 

Special conditions for the recognition of prior learning: 

Terms and conditions for the recognition of prior learning is carried out in the framework of the Rules of the organization of educational process 

at ENU L.N. Gumilyov and Rules of admission to study in Bachelor of the Eurasian National University L.N. Gumilyov. 
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3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 

Требования и правила присвоению степени:  

Qualification requirements and regulations:. 

Осы мамандық бойынша бакалавр экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы міндеттерді шешумен, қазіргі заманғы 

технологияларды қолдану, ақпаратты өңдеу, қоршаған ортадағы серпінді өзгерістер жағдайындағы шешім қабылдау  байланысты арнайы 

теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылар кешеніне ие болуы тиіс. Ерекше жағдайларда, белгісіздік және тәуекел жағдайында 

тәжірибелік міндеттер мен мәселелерді шешу үшін жеткілікті теориялық дайындығы болуы тиіс. 5В050600-Экономика мамандығы бойынша 

студенттерді қорытынды аттестациялау мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру және дипломдық жұмыс қорғаудан тұрады. 

Требования и правила присвоения степени: 

Бакалавр по данной специальности должен обладать комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, 

касающихся решения задач экономического и организационного характера, применения современных технологий, обработки информации, 

принятия решений в условиях динамично изменяющейся внешней среды. Иметь достаточную теоретическую подготовку для решения 

практических задач и проблем в нестандартных ситуациях, условиях неопределенности и риска. Итоговая аттестация студентов 

специальности 5В050600-Экономика включает сдачу государственного экзамена по специальности и защиту дипломной работы. 

Requirements and rules for degree awarding: 

Bachelor of this specialty should have a set of special theoretical knowledge and practical skills related to solving the problems of economic and 

organizational character, the application of modern technologies, information processing, decision making under dynamically changing environment. 

Have sufficient theoretical knowledge to solve practical problems and problems in unusual situations, the conditions of uncertainty and risk.Final 

certification of students of the specialty 5B050600-Economy includes the delivery of state examination in the specialty and defending a thesis. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні: 

Профессиональныйпрофильвыпускников: 

Occupational profile/s of graduates:  

 «5В050600-Экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры келесідей салаларда талдамалық, ғылыми-зерттеу, 

ұйымдастырушылық-басқару (әкімшілік) және білім беру (педагогикалық) қызметті жүзеге асыра алады: салалық және аймақтық 

нарықтардың, әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық жүргізуші субъектлердің қызметін зерттеу, кәсіпорын менеджменті 

жүйесін жетілдіру, кәсіпорынның экономикалық стратегиясы мен саясатын қалыптастыру, мемлекеттік, салалық және фирмаішілік 

деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеу.  

Профессиональный профиль выпускников: 

Бакалавр экономики и бизнеса по специальности «5В050600 – Экономика» может осуществлять аналитическую, научно-

исследовательскую, организационно-управленческую (административную) и образовательную (педагогическую) деятельность в следующих 

областях: исследование функционирования отраслевых и региональных рынков, хозяйствующих субъектов различных организационно-
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правовых форм; совершенствование системы менеджмента предприятия; формирование экономической стратегии и политики предприятий; 

регулирование социально-экономическихотношений на государственном, отраслевом и внутрифирменном уровнях. 

Competency profile of graduates: 

Economics and Bachelor of Business in the specialty "5B050600 - Economy" can perform analytical, research, organizational and managerial 

(administrative) and education (teaching) activities in the following areas: research operation of branch and regional markets, economic entities of 

various organizational and legal forms; improvement of enterprise management system; formation of economic strategy and policy of the enterprises; 

regulation of social and economic relations at national, sectoral and intra levels. 

 

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: 

Способы и методы реализации образовательной программы:  

Methods and techniques for programme delivery:  

БББ жүзеге асыру әдістері мен тәсілдері Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ оқу процесін ұйымдастырудың ішкі құжаттамасына сәйкес 

анықталған 

Способы и методы реализации образовательной программы 

Способы и методы реализации ОП определены в соответствии с внутренней документацией организации учебного процесса ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева  

Techniques and methods of implementing the Degree Programme: 

Ways and methods of implementation of the OP are defined in accordance with the internal documentation of the educational process ENU L.N. 

Gumilyov 

 

6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: 

Критерии оценки результатов обучения: 

Assessment criteria of Learning Outcomes: 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организацияобразовательногопроцесса / Organization of educational process 

Білім алу нәтижелерін бағалау ҚР ББҒМ бұйрығымен бекітілген ұлттық бағалау шкаласына сәйкес жүзеге асырылады.  

Модульдер/пәндер аясында білім беру нәтижелерін бағалау критерилері әрбір академиялық пәннің силлабусында және оқу, өндірістік 

және дипломалды тәжірибеден өту, мемлекеттік емтихан және дипломдық жұмыстарды қорғау бағдарламаларында көрсетілген.  

Критерии оценки результатов обучения: 

Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной шкалой, утвержденной приказом МОН РК. 

Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей / дисциплин представлены в силабусах каждой академической дисциплины и 

программах прохождения учебной, производственной и преддипломной практики, государственных экзаменов и защиты дипломных работ. 

Assessment criteria of Learning Outcomes: 

Assessment of learning outcomes in accordance with national grading scale, approved by order of MES. 

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/techniques+and+methods
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Criteria for evaluation of learning outcomes in the context of modules / disciplines presented in the syllabus of each academic disciplines and 

programs of passing educational, industrial and pre-diploma practice, state examinations and defend a thesis. 

 
ҚР бойынша баға/ Оценки по РК/ ECTS бойынша баға/ Оценки по ECTS 

Әріптік жүйе бойынша  

баға/Оценка по буквенной 

системе 

 

Баллдардың цифрлік 

эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент 

баллов 

% түрінде/ 

%-ное содержание 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/ 

Оценка по традиционной 

системе 

Әріптік жүйе 

бойынша баға/ 

Оценка по 

буквенной системе 

Definition 

A 4.0 95-100 Өте жақсы/Отлично А Excellent 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 Жақсы/Хорошо В Very good 

B 3.0 80-84 Жақсы/Хорошо С Good 

B- 2.67 75-79 

C+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно 

C 2.0 65-69 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно 

D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно 

E Sufficient 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно 

FX, F Fail 

 

 


