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№ Пәннің 

циклы 

Цикл 

дисциплины 

Cycle of the 

course 

Пәннің атауы  

Название дисциплины  

Name of the course 

ECTS Қысқаша аннотация 

Краткая аннотация  

Annotation 

Пререквизиттер 

Пререквизиты 

Prerequisites 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Академиялық жазба 

Академическое письмо 

Academic writing 

5 Курс академиялық хат техникаларын кәсіби экономикалық 

қоғамдастықтың жалпы қабылданған нормаларын ескере отырып, 

талдауды, сондай-ақ экономика мәселелері бойынша ғылыми-

зерттеу және сыни мәтіндерді құру қағидалары мен ережелерін 

шолуды зерттейді. Оқу құралы материалдарын оқу білім 

алушыларға академиялық мәтіндерді жасау бойынша өз жұмысын 

сауатты ұйымдастыруға және оңтайландыруға, оларды дайындау 

кезінде қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді және 

ақпараттық жүйелерді тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, өзінің 

проблемалық бағытталған зерттеу жұмыстарын жазу дағдыларын 

дамытады. 

Данный курс изучает анализ техник академического письма с 

учетом общепринятых норм профессионального экономического 

сообщества, а также обзор правил и принципов создания научно-

исследовательских и критических текстов по проблематике 

экономики. Изучение материалов пособия позволит обучающимся 

грамотно организовывать и оптимизировать свою работу по 

созданию академических текстов, эффективно использовать 

современное программное обеспечение и информационные 

системы при их подготовке, развивают навыки написания 

собственных проблемно ориентированных исследовательских 

работ. 

This course examines the analysis of academic writing techniques based 

on the generally accepted norms of the professional economic 

community, as well as an overview of the rules and principles for 

creating research and critical texts on economic issues. Studying the 

materials of the manual will allow students to competently organize and 

optimize their work on creating academic texts, effectively use modern 

Ғылыми зерттеулер 

әдістемесі 

Методика научных 

исследований 

Methodology of scientific 

research 
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software and information systems in their preparation, develop skills in 

writing their own problem-oriented research papers. 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Экономикадағы статистикалық 

талдау 

Статистический анализ в 

экономике 

Statistical analysis  in economics 

5 Курста экономикадағы статистикалық талдау әдістері, олардың 

жіктелуі, индикаторлары, процедуралары, статистикалық 

деректерді талдау және статистикалық деректерді талдау үшін 

ақпараттық жүйелерді қолдану саласында докторанттарға арналған 

теориялық білімдер мен әдістемелік негіздерді қалыптастырады, 

сондай-ақ практикалық қолдану үшін қажетті жүйелер 

практикалық дағдыландыру 

Курс изучает статистические методы анализа в экономике, их 

классификацию, показатели, порядок проведения, формирует у 

докторантов комплекс теоретических знаний и методологических 

основ в области проведения статистического анализа данных и 

применения информационных систем для статистического анализа 

данных, а также практических навыков, необходимых для 

практического использования этих систем 

The course studies statistical methods of analysis in the economy, their 

classification, indicators, and procedure order of implementation, forms 

a complex of theoretical knowledge and methodological foundations for 

doctoral students in the field of statistical data analysis and the use of 

information systems for statistical data analysis, as well as practical 

skills necessary for practical use systems 

Микро- макро талдау 

Микро- макро анализ 

Micro- and  macroanalysis 

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Экономикалық жүйені кешенді 

талдау 

Комплексный анализ 

экономической системы 

Comprehensive analysis of the 

economic system 

5 Жалпы экономикалық тепе-теңдік мәселелерін, өндірістің және 

кіріс ағындарының құрамын, өндіріс және сату проблемаларын, 

нарықтық сұраныс пен тұтынуға бейімделу механизмдерін 

зерттейді. Докторанттарға бизнес-процестердің және іскерлік 

жағдайлардың табиғаты туралы білімді алу, шаруашылық 

қызметтің экономикалық сараптамасының теориялық негіздерін 

қолдану және оны бағалауға және экономиканы болжау үшін 

ғылыми негізделген шешімдерді дайындауда білім алу 

Изучает проблемы общего экономического равновесия, состав 

потоков продукции и доходов, проблемы производства и 

реализации, механизмы их адаптации к рыночному спросу и 

потреблению. Получение знаний докторантами о сущности 

хозяйственных процессов и хозяйственных ситуаций, применение 

теоретических основ комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности к их оценке и подготовка научно 

обоснованных решений для прогнозирования экономики 

Course studies the problems of general economic equilibrium, 

composition of production and income flows, problems of production 

Микро- макро талдау 

Микро- макро анализ 

Micro macro analysis 
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and sales, mechanisms for their adaptation to market demand and 

consumption. Gaining knowledge of doctoral students about the nature 

of business processes and business situations, the application of the 

theoretical foundations of a comprehensive economic analysis of 

economic activities to their assessment and the preparation of 

scientifically based solutions for forecasting the economy 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

4 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Ғылыми зертеу әдістері 

Методы научных исследований 

Science research methods 

5 Пән экономикалық зерттеулер жүргізудің әдіснамалық және 

әдістемелік негіздерін қарастырады. Ол тақырыпты, зерттеу 

проблемаларын, модельдеу мен сараптамалық бағалауды, өз 

гипотезаларын қалыптастыруды, ғылыми зерттеулердің 

тұжырымдамалық нәтижелерін зерттеуді, сонымен қатар қазіргі 

заманғы экономикалық әдіснаманы дамытудағы негізгі үрдістерін 

үйретеді 

Дисциплина рассматривает методические и методологические 

основы проведения экономических исследований. Изучает предмет 

и проблемы исследования, моделирование и экспертную оценку, 

формирование собственных гипотез, изучение концептуальных 

результатов научных исследований, основные тенденции в 

развитии современной экономической методологии 

Discipline examines the methodological and methodological 

foundations of conducting economic research. It studies the subject and 

problems of research, modeling and expert evaluation, formation of his 

own hypotheses, study of the conceptual results of scientific research,  

main trends in the development of modern economic methodology 

Ғылыми зерттеулер 

әдістемесі 

Методика научных 

исследований 

Methodology of scientific 

research 

5 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Экономикалық пәндерді 

оқытудың әдістемесі мен 

ұйымдастыру 

Организация и методика 

преподавания экономических 

дисицплин 

Organization and methods of 

teaching economics disciplines  

 

  

5 Пәнді оқу процесінде экономикалық пәндерді оқытудың ұтымды 

тәсілдерін анықтау үшін дидактика және экономикалық теорияның 

негізгі ұғымдарын меңгеру болжанады; оқу-әдістемелік 

материалдарды құрастырудың, жобалаудың, оқытудың 

дидактикалық негіздерін оқыту; педагогикалық технологияларды 

дамыту және экономикалық пәндерді оқыту процесінде 

педагогикалық міндеттерді шешу жолдарын анықтау; 

экономикалық пәндерді оқыту әдістемелік аппаратының меңгеруі 

В процессе изучения дисциплины предполагается усвоение 

основных понятий дидактики и экономической теории для 

определения рациональных путей преподавания экономических 

дисциплин; обучение дидактическим основам анализа, 

проектирования, конструирования учебного материала; освоение 

педагогических технологий и путей определения способов 

решения педагогических задач в процессе преподавания 

Жоғары мектеп 

педагогикасы 

Педагогика высшей 

школы 

Higher school pedagogy 
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экономических дисциплин; овладение методическим аппаратом 

преподавания экономических дисциплин 

In the process of studying the discipline, it is assumed to master the 

basic concepts of didactics and economic theory to determine rational 

ways of teaching economic disciplines; teaching didactic basics of 

analysis, design, construction of educational material; development of 

pedagogical technologies and ways to determine how to solve 

pedagogical tasks in the process of teaching economic disciplines; 

mastering the methodological apparatus of teaching economic 

disciplines 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

6 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақстандық ғылыми 

кеңесшінің курсы  

Курс казахстанского научного 

консультанта  

The course of the Kazakhstan 

scientific consultant 

 

5 Курс докторанттардың диссертациялық зерттеу тақырыбы 

бойынша теорияны, практиканы, әдіснаманы зерттеуді 

қарастырады. Курсты зерттеу экономикалық жүйелерді зерттеу 

және модельдеу әдістерін қазіргі заманғы ғылыми түсінуді 

қамтиды. Курстың мазмұны ұлттық экономиканы болжау, өңірлер 

экономикасы, әлеуметтік сала және еңбек нарығын зерттеуге, 

сондай ақ докторлық диссертация жазу үшін қолданылуы мүмкін 

Курс предусматривает изучение теории, практики и методологии 

по теме диссертационного исследования докторанта. Изучение 

курса предполагает современное научное представление о методах 

исследований и моделировании экономических систем. 

Содержание курса может быть использовано при изучении 

прогнозирования национальной экономики, экономики регионов, 

социальной сферы и труда, при написании докторской диссертации 

Course provides study of theory, practice, and methodology on the 

theme of dissertational research of PhD students.  

The study of the course involves a modern scientific understanding of 

the methods of research and modeling of economic systems. The course 

content can be used to study the forecasting of the national economy, 

the economy of the regions, the social sphere and labor, while writing a 

doctoral dissertation 

Экономикалық зерттеулер 

әдіснамасы 

Методология 

экономических 

исследований 

Economical research 

methodology 
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7 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Шетелдік кеңесшінің курсы  

Курс зарубежного консультанта  

Special course from foreign 

supervisor  

 

5 Бұл курс докторанттың диссертациялық зерттеу тақырыбы 

бойынша шетелдік тәжірибені зерделеуді, диссертациялық зерттеу 

шеңберінде әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін 

талдауды және бейімдеуді қарастырады. Шетелдік кеңесші оқыған 

курстар докторанттарға зерттеудің жаңа әдістерін меңгеруге 

мүмкіндік береді 

Данный курс предусматривает изучение зарубежного опыта по 

теме диссертационного исследования докторанта, анализировать и 

адаптировать достижения мировой и казахстанской науки в рамках 

диссертационного исследования. Курсы, прочитанные зарубежным 

консультантом, предоставят возможность докторантам освоить 

новейшие методики исследования 

This course provides for the study of foreign experience on the topic of 

doctoral dissertation research, analyze and adapt the achievements of 

world and Kazakhstan science in the framework of dissertation research. 

Courses given by a foreign consultant will provide an opportunity for 

doctoral students to learn the latest research methods 

Экономикалық зерттеулер 

әдіснамасы 

Методология 

экономических 

исследований 

Economical research 

methodology 

 

 

 

Кафедра отырысында қарастырылды және бекітілді 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры  

              Considered and approved at the meeting of the department 


