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Білім беру бағдарламасының паспорты/Паспорт образовательной программы/  

Passport of Education Program 

 

Қолдану саласы 

Область применения   

Application area 

Білім беру бағдарламасы кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикасы 

саласында бакалаврларды дайындауға арналған 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки бакалавров в 

области экономики предприятий и организаций 

 

The educational program is designed to prepare bachelors in the field of 

Enterprise and organization economy 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы  

Code and name of education 

program 

«6В04106 - Кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикасы»
 

«6В04106 - Экономика предприятий и организаций» 
 

«6В04106 - Economics of enterprises and organizations» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Regulatory and legal support 

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы https://online.zakon.kz 

Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексі (2019 жылғы 21 

қаңтардағы өзгерістер мен толықтырулармен) 

Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-XIII 

Азаматтық кодексі 

2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексі (жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен 

01.01.2019 ж.) 

Қазақстан Республикасының Заңы. Мемлекеттік мүлік туралы 

(01.01.2019 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) 

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 

жылғы 13 мамырдағы № 415 Заңы. Http://kodeksy-

kz.com/ka/ob_aktsionernyh_obwestvah.htm 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы № 142-II Заңы 

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» (өзгертулерімен және 

толықтыруларымен 07.05.2018 ж.) 

Жоғары білім берудің SOSO (31.10.2018 № 604) 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметі 

туралы үлгі ереже (30.10.2014 ж. № 595) 

Білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу үрдісін 

ұйымдастыру ережелері (12.10.2018 ж. № 563) 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау 

салаларының классификаторы (2018 жылғы 13 қазан № 569) 

Қазақстан Республикасы кәсіптерінің ұлттық жіктеушісі 05.11.2017 ж. № 

130 

Қазақстан Республикасының ұлттық біліктілік шеңбері, 2012 жылғы 28 

қыркүйек, № 444. http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578 

 

Закон «Об образовании» РК https://online.zakon.kz 

Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.) 

Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. №268-

XIII 

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.)  

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.) 

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 

2003 года № 415.  http://kodeksy-z.com/ka/ob_aktsionernyh_obwestvah.htm 

http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578
https://online.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37018428
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37018428
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30947392
http://kodeksy-z.com/ka/ob_aktsionernyh_obwestvah.htm
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Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-II  

«О некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 05.07.2018 г.) 

ГОСО высшего образования  (31.10.2018 г. № 604)  

Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования (30.10.2018 г. №595) 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (12.10.2018 г. № 563) 

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием (13.10.2018 г. № 569) 

Национальный классификатор профессий РК от 11.05.2017 г. № 130 

Национальные квалификационные рамки Республики Казахстан от 

28.09.2012 г. № 444. http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578 

  

Law "On Education" of the Republic of Kazakhstan https://online.zakon.kz 

Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan (with amendments and 

additions as of January 21, 2019) 

Civil Code of the Republic of Kazakhstan dated December 27, 1994, No. 268-

XIII 

Labor code of the Republic of Kazakhstan dated November 23, 2015 № 414-

V (with amendments as of 01.01.2009) 

Law of the Republic of Kazakhstan. About state property 

(with changes and additions as of 01.01.2019) 

Law of the Republic of Kazakhstan On Joint-Stock Companies dated May 13, 

2003 No. 415. http://kodeksy-kz.com/ka/ob_aktsionernyh_obwestvah.htm 

Law of the Republic of Kazakhstan dated January 16, 2001 No. 142-II 

About non-profit organizations (with changes and additions as of 07/05/2018) 

SOSO of higher education (31.10.2018, No. 604) 

Model rules for the activities of educational organizations that implement 

educational programs of higher and (or) postgraduate education (30.10.2018, 

No. 595) 

Rules of the organization of the educational process on the credit technology 

of education (12.10.2018, No. 563) 

Classifier of areas of training with higher and postgraduate education 

(October 13, 2018 No. 569) 

The national classifier of professions of the Republic of Kazakhstan dated 

05.11.2017, No. 130 

National qualification framework of the Republic of Kazakhstan of September 

28, 2012, No. 444. http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578 

Model rules for the activities of educational organizations that implement 

educational programs of higher and (or) postgraduate education (10/30/2018, 

No. 595) 

Rules of the organization of the educational process on the credit technology 

of education (12.10.2018, No. 563) 

Classifier of areas of training with higher and postgraduate education 

(October 13, 2018 No. 569) 

The national classifier of professions of the Republic of Kazakhstan dated 

05.11.2017, No. 130 

National qualification framework of the Republic of Kazakhstan of September 

28, 2012, No. 444. http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578 

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 Education 

Экономика бакалаврларын кәсіпорындар мен ұйымдарда есептік-

экономикалық, жоспарлы, аналитикалық, ұйымдастыру-басқарушылық 

кәсіби қызметіне дайындау 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2021519
http://www.enbek.gov.kz/ru/node/345578
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Program Подготовка бакалавров экономики к расчетно-экономической, плановой, 

аналитической, организационно-управленческой профессиональной 

деятельности на предприятиях и в организациях 

Preparation of bachelors in Economics for calculating and economic, 

planning, analytical, organizational and managerial professional activity in 

enterprises and organizations 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция образовательной 

программы  

Concept of education program 

Білім беру бағдарламасы жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының 

тәжірибесін пайдалана отырып, жұмыс берушілердің ұсыныстары мен 

сұраныстары негізінде әзірленген. Бағдарлама кәсіпорындар мен 

ұйымдардың экономикасын зерделеудің пәнаралық тәсілін қамтамасыз 

етуге, теориялар мен практикалық дағдыларды тиімді пайдалануға, 

кәсіпорындар мен ұйымдардың бәсекелестік артықшылықтарын 

қалыптастыруға әкелетін инновациялық әдістер мен технологияларды 

тереңдетіп зерделеуге бағытталған 

 

Образовательная программа разработана на основе рекомендаций и 

запросов работодателей с использованием опыта ведущих зарубежных 

вузов. Программа ориентирована на обеспечение междисциплинарного 

подхода к изучению экономики предприятий и организаций, 

эффективное использование теорий и практических навыков, 

углубленное изучение инновационных методов и технологий, ведущих к 

формированию конкурентных преимуществ предприятий и организаций 

 

The educational program is developed on the base of employers’ 

recommendations and requests using the best experience of leading foreign 

universities. The program is aimed to provide interdisciplinary approach to 

the study of the enterprise and organization economy, the effective use of 

theory and practical skills, in-depth study of innovative methods and 

technologies leading to the formation of enterprise and organization 

competitive advantages 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Degree Awarded: 

«6B04106 – Кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикасы» білім беру 

бағдарламасы бойынша экономика бакалавры 

 

Бакалавр экономики по образовательной программе «6В04106 – 

Экономика предприятий и организаций» 

 

Bachelor of Economics in the educational program «6B04106 – Economics of 

enterprises and organizations» 

Маманның лауазымдарының 

тізімі 

Перечень должностей 

специалиста  

List of Specialist’s Positions 

Экономист; экономист-жоспарлаушы; экономист-аналитик 

 

Экономист; экономист-плановик; экономист-аналитик 

 

Economist; economist-planner; economical analyst 

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности  

Area of Professional Activity 

Экономика бакалаврының кәсіби қызмет саласы: 

- әр түрлі салалар мен меншік нысанындағы кәсіпорындар мен 

ұйымдардың экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-

экономикалық және аналитикалық қызметтері; 

- мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдар; 

-әлеуметтік-гуманитарлық саладағы консультациялық қызметтер;  

- экономикалық үдерістерді реттеудегі инновациялық қызмет 

 

Область профессиональной деятельности бакалавра экономики 

включает: 
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- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы предприятий и организаций 

различных отраслей и форм собственности; 

- государственные и квазигосударственные организации; 

- консультационные услуги в социально-гуманитарной сфере;  

- инновационную деятельность в регулировании экономических 

процессов 

 

The area of professional activity of Bachelor of Economics includes: 

- economic, financial, marketing, production and economic and analytical 

services of enterprises and organizations of various industries and forms of 

ownership; 

- state and quasi-state organizations; 

- consulting services in the social and humanitarian field;  

- innovative activity in the regulation of economic processes 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект  профессиональной 

деятельности  

Object of Professional Activity 

Кәсіби қызмет объектілері: 

- әртүрлі сала және меншік нысанындағы ұйымдардың экономикалық, 

қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және аналитикалық 

қызметтері; 

- қаржылық, несиелік және сақтандыру мекемелері; 

 - мемлекеттік билік органдары; 

- академиялық және ведомстволық ғылыми-зерттеу ұйымдары; 

- жоғары, техникалық кәсіптік, орта жалпы білім беру жүйесін, қосымша 

білім беру жүйесін ұйымдастыру 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 - органы государственной власти;  

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации;  

- организации системы высшего, технического профессионального, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования 

 

Objects of professional activity: 

- economic, financial, marketing, production-economic and analytical 

services of organizations of various industries, areas and forms of 

ownership; 

- financial, credit and insurance institutions; 

-  government departments; 

- academic and departmental research organizations; 

- the system of higher, technical professional, secondary general 

education organizations, the system of additional education 

Кәсіби қызмет функциялары 

және түрлері 

Функции и виды 

профессиональной 

деятельности  

Functions and types of 

Professional Activity 

Кәсіби қызметтің функциялары: 

- сметалық құжаттаманы жоспарлау, құру және есептеу; 

- компанияның қаржы-шаруашылық жұмысын талдау; 

- экономикалық жоспарлар мен жобалардың орындалуын бақылау; 

- салық төлемдері мен басқа да алымдардың уақтылы және дұрыс 

аударылуын бақылау; 

- жұмыс істеп тұрған компанияның, сондай-ақ жекелеген материалдық 

активтердің құнын бағалау; 

- материалдық құндылықтар, қаржылық міндеттемелер, ұйымның 

шаруашылық операциялары туралы деректерді дайындау, талдау, 

жүйелеу; 
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- өндірістің өзіндік құнын есептеу; 

- кәсіпорынның баға саясаты бойынша шешімдер қабылдау. 

 

Кәсіби қызмет түрлері:  

- ұйымдастырушылық-басқарушылық (болжау және жоспарлау; 

кәсіпорынның/ұйымның еңбек, материалдық және қаржылық 

ресурстарын пайдалануды оңтайландыру мақсатында шаруашылық 

механизмді жедел басқаруды ұйымдастыру және реттеу; жоспарлардың 

орындалу барысын бақылау және басқару шешімдерін, қызметтің 

тиімділігін бағалау және оны ынталандыру); 

- өндірістік-басқарушылық (автоматтандырылған жұмыс орындарын 

құруды ескере отырып өндірісті басқару; кәсіпорынның, цехтардың 

функционалдық қызметтерінің кадрларын қайта даярлау; өндірісті және 

басқарудың тиімділігін арттыру үшін аппаратты білікті кадрлармен 

ұйымдастыру және жинақтау; жұмысшылар мен қызметшілер 

уақытының өндірістік емес шығындарын жою); 

 - аналитикалық (кәсіпорынның/ұйымның табысты жұмыс істеуі үшін 

қажетті экономикалық ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, жүйелеу және 

талдамалық түсіндіру);  

- кәсіпкерлік (өндіріс, қызмет көрсету, мүдделі тұлғалардың немесе 

кәсіпорындардың/ұйымдардың өзара пайдасына тауарларды сатып алу 

және сату) 

 

Функции профессиональной деятельности: 

- планирование, составление и расчёт сметной документации; 

- анализ финансово-хозяйственной работы компании; 

- контроль за исполнением экономических планов и проектов; 

- контроль за своевременным и верным отчислением налоговых выплат 

и прочих сборов; 

- оценка стоимости действующей компании, а также отдельных 

материальных активов; 

- подготовка, анализ, систематизация  данных о материальных 

ценностях, финансовых обязательствах, хозяйственных операциях 

организации; 

- рассчет себестоимости производства; 

- принятие решений по ценовой политике предприятия. 

 

Виды профессиональной деятельности:  

- организационно-управленческая (прогнозирование и планирование; 

организация оперативного управления и регулирование хозяйственного 

механизма в целях оптимизации использования трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов предприятия/организации; контроль хода 

выполнения планов и управленческих решений, оценка эффективности 

деятельности и её стимулирование); 

- производственно-управленческая (управление производством с учётом 

создания автоматизированных рабочих мест; переподготовка кадров 

функциональных служб предприятия, цехов; организация и 

комплектация аппарата квалифицированными кадрами для повышения 

эффективности производства и управления; устранение 

непроизводительных потерь времени рабочих и служащих); 

 - аналитическая (сбор, обработка, хранение, систематизация и 

аналитическая интерпретация экономической информации, необходимой 

для успешного функционирования предприятия/организации);  

- предпринимательская (производство, оказание услуг, приобретение и 

продажа товаров к взаимной выгоде заинтересованных лиц или 

предприятий/организаций) 
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 Professional functions: 

- planning, preparation and calculation of budget documentation; 

- financial and economic analysis of the company perfomance; 

- economic plans and projects performance control; 

- timely and accurate deduction of tax payments and other fees control; 

- value of the existing company and separate tangible assets assessment; 

- preparation, analysis, systematization of data on material assets, financial 

liability, business operations of the organization; 

- calculation of the cost of production; 

- decision making on the pricing policy of the enterprise. 

 

Types of professional activity:  

- organizational and administrative (forecasting and planning; organization of 

operational management and economic mechanism regulation in order to 

optimize the use of labor, material and financial resources of the 

enterprise/organization; monitoring the implementation of plans and 

management decisions, evaluation of the effectiveness of activities and its 

stimulation); 

- production and management (production management taking into account 

creation of the automated jobs; retraining of enterprise departments, 

workshops personnel; the organization and a completment of the organisation 

by qualified personnel for increase of production efficiency and management; 

elimination of unproductive losses of workers and employees working time); 

 - analytical (collection, processing, keeping, systematization and analytical 

interpretation of economic information necessary for the successful operation 

of the enterprise/organization);  

- entrepreneurial (production, services provision, purchase and sale of goods 

to the mutual benefit of main stakeholders or enterprises/organizations) 
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2.  Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/Map/Profile of Competences 

Әмбебап құзыреттілік (ӘҚ)/ 

Универсальные компетенции (УК) /  

Universalcompetences (UC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы / 

Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training  

(units of competences) 

ӘҚ1 –  Коммуникациялық құралдар мен 

технологиялардың заманауи қолдану 

мүмкіндігі 

УК1 – Способность использовать 

современные  коммуникационные средства 

и технологии  

UC1 – To use modern communication tools 

and technologies 

ОН1 – Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым–қатынас 

бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде 

қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау 

РО1 – Вступать в коммуникацию  в устной и письменной формах на 

казахском, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального общения 

RT1 – Тo get into communication in oral and written forms in Kazakh, 

Russian and foreign languages in order to solve problems of 

interpersonal, intercultural, and professional interactions 

 

ОН2 – Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда 

цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында 

кәсіпкерлік білімді қолдана білу 

РО2 – Использовать цифровую технологию, различные виды 

информационно-коммуникационных технологий по поиску, 

хранению, обработке, защите и распространению информации и 

применять  предпринимательские знания в различных сферах 

жизнедеятельности 

RT2 – Тo use digital technologies, various types of information and 

communication technologies for search, storage, processing, protection, 

and dissemination of information, as well as to apply economic 

knowledge in various spheres of activity 

1. Шетел тілі/ Иностранный язык/ Foreign language 

2. Қазақ (орыс) тілі/ Казахский (русский) язык/ Kazakh 

(Russian) language 

3. Өнеркәсіп бойынша цифрлық технология/ Цифровые 

технологии по отраслям применения/ Digital 

technologies by branches of application 

4. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар/ 

Информационно-коммуникационные технологии/ 

Information and communication technology  

5. Кәсіпкерлік және бизнес/ Предпринимательство и 

бизнес/ Entrepreneurship and business  

6. Академиялық риторика / Академическая риторика / 

Akademic Rhetoric 

7. Іскерлік мәдениет / Культура делового общения / 

Business culture 

ӘҚ2  – Біртұтас ғылыми жүйелік 

көзқарасқа негізделген әртүрлі 

жағдайларды бағалау қабілеті 

УК2  – Способность оценивать различные 

ситуации на основе целостного системного 

научного мировоззрения 

UC2  – Аbility to assess various situations 

based on a holistic systemic scientific 

worldview 

ОН3 – Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді 

қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда 

тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу 

мүмкіндігі 

РО3 – Применять философские знания для формирования 

мировоззренческой позиции, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

RT3 – Тo apply philosophical knowledge for the formation of world view, 

to analyze the main stages and patterns of the historical development of 

society in order to increase civic engagement 

1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная 

история Казахстана/ Мodern history of Kazakhstan  

2. Рухани жаңғыру/ Рухани жангыру/ Rukhani Zhangyru 

3. Философия/ Философия  / Philosophy  

4. Әлеуметтік және саяси білім модулі/ Модуль 

социально–политических знаний/ Social and Political 

Knowledge Module 
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ӘҚ3 – Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау қабілеті, 

салауатты өмір салтын ұстану 

УК3 – Способность формировать и 

определять личность в социальной среде  и 

ориентироваться на здоровый образ жизни 

UC3  – Ability to form and define a person in a 

social environment and focus on a healthy 

lifestyle 

ОН4 – Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен 

толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, 

қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар 

болу  

РО4 – Обеспечить полноценную социальную и профессиональную 

деятельность методами и средствами физической культуры, 

владеть культурой безопасности, обладать экологическим сознанием 

RT4 – Тo provide a full-fledged social and professional activities by tools 

of physical culture, to master a safety culture, to promote an 

environmental awareness 

 

ОН5 – Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез–құлық мәдениеті 

мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін 

орындау 

РО5 – Обладать достаточным уровнем правосознания, исполнять 

профессиональные обязанности и принципы культуры поведения и 

этические нормы общения    

RT5 – Тo have a sufficient level of legal awareness, to execute faithfully 

professional duties, and to follow principles of positive behavior and 

ethical norms of communication 

1. Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical 

Training 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет/ 

Антикоррупционная культура/ Anti-corruption culture 

3. Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі/ Основы 

экологии и безопасности жизнедеятельности/ 

Fundamentals of ecology and life safety 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) /  

General Professional Competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК млшері)/ Результаты обучения 

(единицы ОПК) / 

Result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training  

 (units of competences) 

ЖКҚ4  –  Қарым-қатынас және көзқарасты 

келісу тәсілдерін қолдану, аналитикалық 

құжаттарды рәсімдеу және таныстыру, акт, 

кәсіби қызметтің түрлі салаларында, 

ғылыми және практикалық жұмыста 

цифрландыру өнімдерін пайдалану 

қабілеті; қазақ, орыс және шет тілдерінде 

кәсіби тақырыптарға сөйлеу 

ОПК4 –  Cпособность применять способы 

коммуникации и согласования точек 

зрения, оформлять и презентовать 

аналитическую документацию, 

использовать ИКТ, продукты 

цифровизации в различных областях 

ОН6 – Экономикалық, қаржылық пәндер саласында теориялық 

білімдер мен тәжірибелік дағдыларды көрсету және кәсіби 

біліктілікте осы білімдермен жұмыс істеу, персоналды басқарудың 

заманауи технологияларына ие болу, банктік қызметті жүзеге 

асырудың кәсіби міндеттерін орындау 

РО6 – Демонстрировать теоретические знания и практические 

навыки в области экономических, финансовых дисциплин и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности, 

владеть современными технологиями управления персоналом, 

выполнять профессиональные обязанности по осуществлению 

банковской деятельности 

RT6 – Demonstrate theoretical knowledge and practical skills in the field 

of economic, financial disciplines and be able to operate with this 

knowledge in professional activities, own modern technologies of 

1. Экономикалық теория /Экономическая теория / 

Economic theory 

2. Макроэкономика / Макроэкономика / 

Macroeconomics 

3. Менеджмент / Менеджмент / Management 

4. Қаржы / Финансы / Finance 

5. Статистика / Статистика /Statistics 

6. Сандық экономика / Цифровая экономика / Digital 

economy 
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профессиональной деятельности, научной и 

практической работе; выступать на 

профессиональные темы на казахском, 

русском и иностранном языках 

GPC4  –  Ability to use methods of 

communication and coordination of points of 

view, to draw up and present analytical 

documentation, to 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 

personnel management, perform professional duties in the implementation 

of banking activities 

ОН7 – Кәсіпорынның/ұйымның экономикалық қызметі мен 

қызметкерлерін басқару, әлеуметтік-экономикалық өзара іс–қимыл 

сипаттамасын анықтау, адамдар тобы мен жеке тұлғалардың мінез–

құлқын сыни бағалау, кәсіби қызмет саласындағы адамдардың 

мінез–құлқының үрдістерін талдау, экономикалық қатынастардың 

дамуының тарихи заңдылықтарын түсіну 

РО7  – Управлять экономической деятельностью и персоналом 

предприятия/организации, определять характеристики социально-

экономических взаимодействий, критически оценивать поведение 

группы людей и отдельных личностей, анализировать тенденции 

поведения людей в сфере профессиональной деятельности, понимать 

исторические закономерности развития экономических отношений 

RT7 – Manage the economic activity and personnel of the 

enterprise/organization, determine the characteristics of socio-economic 

interactions, critically evaluate the behavior of groups of people and 

individuals, analyze trends in the behavior of people in the field of 

professional activity, understand the historical patterns of economic 

relations 

1. Менеджмент / Менеджмент / Management 

2.Мінез–құлық экономикасы / Поведенческая экономика /            

Behavioural economy 

3.Экономикалық ілімдер тарихы / История экономических 

учений / History of economic  doctrines 
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ОН8  – Кәсіпорынның/ұйымның экономикалық қызметі бойынша 

ақпаратты жинау, жүйелеу және өз бетінше талдау жасау, қоғамдық 

сектор экономикасының ұғымдық аппаратын меңгеру, әлемдік 

деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық процестердің заңдылықтарын 

түсіну, қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, олардың 

бизнес ортаға әсерін бағалау; қолданбалы сипаттағы басқарушылық 

шешімдерді әзірлеу және қабылдау кезінде талдау әдістерін қолдану 

РО8  – Собирать, ситематизировать и самостоятельно анализировать 

информацию по экономической деятельности 

предприятия/организации, владеть понятийным аппаратом 

экономики общественного сектора, понимать закономерности 

социально-экономических процессов мирового уровня, оценивать их 

влияние на бизнес среду с использованием современных технологий; 

применять методы анализа при выработке и принятии 

управленческих решений прикладного характера 

RT8  – Collect, systematize and independently analyze information on the 

economic activity of the enterprise/organization, own the conceptual 

apparatus of the economy of the public sector, to understand the patterns 

of socio-economic processes of the world level, to assess their impact on 

the business environment using modern technologies; to apply methods of 

analysis in the development and adoption of management decisions of an 

applied nature 

1.Экономикаға кіріспе / Введение в экономику / 

Introduction to Economics  

2.Басқарушылық экономика / Управленческая экономика / 

Managerial economics 

3.Статистика / Статистика /Statistics 

4.РК на мировых рынках / Әлемдік нарықтардағы ҚР / RK 

on the world markets 

5.Қоғамдық сектор экономикасы / Экономика 

общественного сектора / Economics of  public sector 

6.Кәсіпкерліктегі өнімді жұмыспен қамту экономикасы / 

Экономика продуктивной занятости в 

предпринимательстве / Economics of productive employment 

in entrepreneurship 

7.Қолданбалы экономика / Прикладная экономика / 

Applied economics 

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

 Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ Результаты обучения 

(единицы ПК) /  

Result of Training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training  

(units of competences)  

КҚ5  –  Кәсіпорындар мен ұйымдардың 

экономикасы саласында кәсіби қызметтің 

барлық түрлерін жүзеге асыру қабілеті; 

кәсіпорындар мен ұйымдардың экономика 

саласын реттейтін заңнама мен 

нормативтік–құқықтық актілер жүйесінде 

бағдарлануы, Қазақстанда оны қолдану 

мақсатында кәсіпорындарды ұйымдастыру 

мен басқарудың шетелдік тәжірибесін 

талдау 

ПК5 –  Способность осуществлять все виды 

профессиональной деятельности в сфере 

ОН9 – Микро және макродеңгейлердегі экономикалық теорияның 

ұғымдық аппаратын меңгеру және осы білімді практикадан өту 

кезінде және кәсіби қызметте қолдану; кәсіпорынның стратегиялық 

даму жоспарларын әзірлеу, елдегі және шет елдердегі шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын қойылған 

экономикалық міндеттерді шешу үшін экономикалық және 

әлеуметтік–экономикалық көрсеткіштерді есептеу кезінде қажетті 

бастапқы деректерді жинау мен талдауды жүзеге асыру 

РО9
  
– Владеть понятийным аппаратом экономической теории на 

микро- и макроуровнях и применять эти знания при прохождении 

практики и в профессиональной деятельности; разрабатывать 

стратегические планы развития предприятия,  осуществлять сбор и 

1. Экономикалық теория / Экономическая теория / 

Economic theory 

2.Стратегиялық жоспарлау мен болжау негіздері / Основы 

стратегического планирования и прогнозирования / 

Fundamentals of strategic planning and forecasting 

3.Кәсіпорын экономикасы / Экономика предприятия/ 

Enterprises economics 

4.Микроэкономика / Микроэкономика/ Microeconomics 

5.Макроэкономика / Макроэкономика / Macroeconomics 

6.Еңбек экономикасы / Экономика труда / Labor economics 

7.Бизнес-жоспарлау және коммерцияландыру / Бизнес-

планирование и коммерциализация / Business planning and 
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экономики предприятий и организаций; 

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих сферу 

экономики предприятий и организаций, 

анализировать зарубежный опыт 

организации  и управления предприятиями 

с целью его применения в Казахстане 

PC5 – Ability to carry out all kinds of 

professional activities in the field of 

Economics of enterprises and organizations; 

navigate in the system of legislation and 

regulations governing the economy of 

enterprises and organizations, to analyze 

foreign experience in the organization and 

management of enterprises for the purpose of 

its application in Kazakhstan 

анализ исходных данных, необходимых при расчете экономических 

и социально-экономических показателей для решения поставленных 

экономических задач, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в стране и за рубежом 

RT9 – To possess the conceptual apparatus of economic theory at the 

micro- and macro-levels and apply this knowledge in practice and in 

professional activities; to develop strategic plans for the development of 

the enterprise, to collect and analyze the initial data necessary for the 

calculation of economic and socio-economic indicators for the solution of 

economic problems that characterize the activities of economic entities in 

the country and abroad 

commercialization 

8.Өндірістің  ұйымдастырылуы мен технологиясы / 

Организация и технология производства / Organization and 

technology of the industry 

9.Шағын және орта кәсіпорындар экономикасы / 

Экономика малых  и средних предприятий / Economy of 

small and medium–sized enterprises 

10.Салалық экономика / Отраслевая экономика / Sectoral 

economics 

11.Әлемдік экономика / Мировая экономика / Global 

economics 

12.Тұрақты даму экономикасы / Экономика устойчивого 

развития /Economy of sustainable development 

13.Экономиканың құрылымдық трансформациясы  / 

Структурная трансформация экономики / Structural 

transformation of the economy 

14.Бизнес-логистика / Бизнес-логистика /Business logistics 

15.Көліктік логистика / Транспортная логистика / Transport 

logistics 

16.Қолданбалы экономика / Прикладная экономика / 

Applied economics 

17.Өндірістік практика / Производственная практика / 

Industrial practice 

18.Дипломалды практика / Преддипломная практика / Pre – 

diploma  practice 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

 

ОН10 – Бизнес–жоспарларды құру және іске асыру; ұйымда 

қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін негіздеу және 

ұсыну, экономикалық деректерді өңдеу үшін құрал–саймандық 

құралдарды таңдау. Кәсіпорынның/ұйымның салық саясатын 

меңгеру; бухгалтерлік есеп және талдау принциптерін, элементтерін, 

әдістерін меңгеру. Математикалық білім, экономикалық процестер 

мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және 

эконометриялық модельдерді құру 

РО
10 

– Создавать и реализовывать бизнес-планы; обосновывать и 

предоставлять результаты работ в соответствии с принятыми в 

организации стандартами, выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных. Освоить налоговую  политику 

предприятия/организации; владеть принципами, элементами, 

методами бухгалтерского учета и анализа. На основе математических 

знаний, описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели 

RT10 – Create and implement business plans; justify and provide the 

results of work in accordance with the standards adopted in the 

organization, choose tools for processing economic data. To master the 

tax policy of the enterprise/organization; to know the principles, elements, 

methods of accounting and analysis. On the basis of mathematical 

knowledge, description of economic processes and phenomena to build 

standard theoretical and econometric models 

1.Бизнес-жоспарлау және коммерцияландыру / Бизнес-

планирование и коммерциализация / Business planning and 

commercialization 

2.Салық және салық салу / Налоги и налогообложение / 

Taxes and Taxation 

3.Экономикадағы математика / Математика в экономике / 

Mathematics in Economics 

4.Эконометрика / Эконометрика / Econometrics 

5. Бизнес және кәсіпкерліктегі эконометриялық талдау / 

Эконометрический анализ в бизнесе и 

предпринимательстве / Econometric analysis in business and 

entrepreneurship 

6.Кәсіпорындардағы эконометрикалық талдау / 

Эконометрический анализ на предприятиях / Econometric 

analysis in enterprises 

7.Экономикадағы бағдарламалық қамтамасыз ету / 

Программное обеспечение в экономике / Software in 

economics 

8.Кәсіпорынның шаруашылық қызметін кешенді / 

мониторингілеу / Комплексный мониторинг 

хозяйственной деятельности предприятия / Comprehensive 

monitoring of economical activity of enterprises 

9.Бухгалтерлік есеп және талдау / Бухгалтерский учет и 

анализ / Accounting and analysis 
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KҚ
6
 – Сапалы нәтижелерді дер кезінде 

алуға, тәуекелдерді анықтауға және 

кәсіпорын бюджетін басқаруға бағытталған 

кәсіпорынды басқарудың қазіргі заманғы 

әдістерін пайдалану қабілеті; кәсіпорынды 

тиімді басқаруды ұйымдастыру қабілеті, 

кәсіпорын қызметінде жоспарланған 

нәтиже мен жұмсалатын ресурстардың 

арақатынасын бағалау 

ПК
6
– Способность использовать 

современные методы управления 

предприятием, направленные на 

своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков и 

управление бюджетом предпрития; 

способность организовать эффективное  

управление предприятием, оценивать 

соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов в деятельности 

предприятий 

PC6 – The ability to use modern methods of 

enterprise management aimed at timely 

obtaining quality results, risk identification 

and budget management of the enterprise; the 

ability to organize effective enterprise 

management, to assess the ratio of the planned 

ОН11
 
– Институционалдық тәсілді қолдана отырып, экономикалық 

үдерістер мен құбылыстарды талдау; инновациялық жоғары 

технологиялық (ғылымды қажетсінетін) идея қойылған орнықты 

бәсекелестік артықшылығының негізіне бизнес құру; кәсіпкерліктегі 

инновациялар мен инновациялық қызметтің тиімділігін есептеу. 

Кәсіпорындардағы экономикалық тәуекелдерді бағалау және азайту; 

бизнес құнын бағалау және кәсіпорынның / ұйымның даму 

мониторингін жүргізу, ұлттық экономиканың инновациялық 

процестерінде басқарудың практикалық дағдыларын дұрыс қолдану 

РО11 –Анализировать экономические процессы и явления, применяя 

институциональный подход; создавать бизнес, в основу 

устойчивого конкурентного преимущества которого положена 

инновационная высокотехнологичная (наукоёмкая) идея; 

рассчитывать эффективность инноваций и инновационной 

деятельности в предпринимательстве. Оценивать  и минимизировать 

экономические риски на предприятиях; проводить оценку стоимости 

бизнеса и мониторинг развития предприятия/организации, правильно 

применять практические навыки управления в инновационных 

процессах национальной экономики 

RT11 – Analyze economic processes and phenomena using institutional 

approach; create a business based on sustainable competitive advantage of 

which is based on innovative high–tech (knowledge–intensive) idea; 

calculate the effectiveness of innovation and innovation in 

entrepreneurship. Assess and minimize economic risks in enterprises; 

assess the value of the business and monitor the development of the 

enterprise/organization, correctly apply practical management skills in the 

innovative processes of the national economy 

1.Институционалдық экономика / Институциональная 

экономика / Institutional economy 

2.Технологиялық кәсіпкерлік / Технологическое 

предпринимательство / Technological entrepreneurship 

3.Бизнес құнын бағалау / Оценка стоимости бизнеса / 

Evaluating value of business 

4.Өнім және өндіріс бәсекеқабілеттілігі / 

Конкурентоспособность продукции и производства / 

Competitiveness of products and production 

5.Кәсіпорындардағы экономикалық тәуекелдер / 

Экономические риски на предприятиях / Economic risks in 

enterprises 

6.Smart City экономика / Экономика Smart City / Economy 

Smart City 

7.Сандық экономика / Цифровая экономика  / Digital 

economy 
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result and the resources spent in the activities 

of enterprises 

ОН
12  

– Қаржы терминологиясын меңгеру, қаржы жүйесінің 

құрамын, құрылымын, ұйымдастыру принциптерін білу, оны үнемі 

жетілдіру қажеттілігін түсіну. Қабылданатын инвестициялық 

шешімдердің тиімділігін бағалау және айқындау, қойылған даму 

мақсаттарына сәйкес Кәсіпорында және өңірлерде инвестициялық 

процестерді басқару. Бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында 

өндірісті басқару мен ұйымдастыруды жетілдіру жөнінде шаралар 

әзірлеу және қабылдау. Тауарлық ассортиментті және бағаларды 

жоспарлау, өндірілген өнімді өткізу үшін маркетингтік іс–шараларды 

әзірлеу 

РО12 – Владеть финансовой терминологией, знать состав, 

структуру, принципы организации финансовой системы, 

понимать необходимость ее постоянного совершенствования. 

Оценивать и определять эффективность принимаемых 

инвестиционных решений, управлять инвестиционными процессами 

на предприятии и в регионах в соответствии с поставленными 

целями развития. Разрабатывать и принимать меры по 

совершенствованию управления и организации производства в целях 

повышения его конкурентоспособности. Планировать товарный 

ассортимент и цены, разрабатывать маркетинговые мероприятия для 

реализации произведенной продукции 

RT12 – Know the financial terminology, know the composition, structure, 

principles of the financial system, understand the need for continuous 

improvement. Evaluate and determine the effectiveness of investment 

decisions, manage investment processes in the enterprise and in the 

regions in accordance with the objectives of development. Develop and 

take measures to improve the management and organization of production 

in order to improve its competitiveness. Plan product range and prices, 

develop marketing activities for the sale of manufactured products 

1.Қаржы / Финансы  / Finance 

2.Инвестициялар және кәсіпорынның инвестициялық 

қызмет / Инвестиции и инвестиционная деятельность 

предприятия / Investment and investment activity of 

enterprises 

3.Бизнес құнын бағалау / Оценка стоимости бизнеса / 

Evaluating value of business 

4.Өнім және өндіріс бәсекеқабілеттілігі / 

Конкурентоспособность продукции и производства / 

Competitiveness of products and production 

5.Кәсіпорындардағы маркетинг / Маркетинг на 

предприятих / Marketing at Enterprises 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program 

 
Модуль атауы және 

коды 

Название и код 

модуля 

Module Name and 

Code 

Пәннің коды 

Код 

дисциплины  

Course Code 

Пән атауы 

Наименование дисциплины 

Course Name 

Цикл, 

компонент           

Цикл, 

компонент 
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С
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1 семестр / 1 семестр / Semester 1 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

 

AKT 1105 

ІKT 1105 

ІСT 1105 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Information and сommunication 

technologies 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын/ 

Английский/  

English 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚ1  

УК1 

UC1 

Информатика   

Информатики   

Computer science 

department 

ShT 1103 (1) 

IYa 1103 (1) 

FL 1103 (1) 

Шетел тілі  

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын/ 

Английский/  

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚ1  

УК1 

UC1 

Шетел тілдері 

кафедрасы  

Кафедра иностранных 

языков 

Foreign Languages 

Department 

K(O)T 1104 

(1) 

K(R)Ya 1104 

(1) 

K(R)L 1104 

(1) 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚ1  

УК1 

UC1 

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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DSh 1111 

(1)  

FK 1111 

(1) 

PhT 1111 (1)  

Дене шынықтыру  

Физическая культура 

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

Диф. 

зачет   

Differen-

tiated 

attestation 

ӘҚ3  

УК3  

UC3 

Дене шынықтыру 

және спорт 

кафедрасы 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Department of  

Physical culture and 

sports 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 22302 

Экономика және 

қоғам  

Экономика и 

общество  

Economy and Society 

 

EK 1201 

VE 1201 

IE 1201 

Экономикаға кіріспе 

Введение в экономику 

Introduction to Economics 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ЖКҚ4    
ОПК

4
  

GPC4    

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 22303 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

organizational and 

management 

competencies 

EIT 1202 

IEY 1202 

HED 1202 

Экономикалық ілімдер тарихы 

История экономических учений  

History of economic  doctrines 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ЖКҚ4    
ОПК

4
  

GPC4    

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 22304 

Математика және оны 

экономикадағы 

қолдану  

Математика и ее 

применение в 

экономике 

Mathematics and its 

application in 

economics 

EМ 1203 

ME 1203 

ME 1203 

Экономикадағы математика 

Математика в экономике  

Mathematics in Economics 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Жоғары математика 

кафедрасы 

Кафедра высшей 

математики 

Department of Higher 

Mathematics 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

 

ECON 22303 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

organizational and 

management 

competencies 

EBK 1204 

POE 1204 

SWE 1204 

 

Экономикадағы бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Программное обеспечение в 

экономике 

Software in economics 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ЖКҚ4    
ОПК

4
  

GPC4    

Математикалық және 

компьютерлік 

модельдеу 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

Mathematical and 

computer modeling 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education  

KZT 1101 

SIK 1101 

MHK 1101 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Современная история 

Казахстана  

Мodern history of Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/ 

Казахский/ 

Kazakh 

 

5 30 15  105 МЕ 

ГЭ  

SE  

ӘҚ2 

УК2 

UC2 

Қазақстан тарихы   

Истории Казахстана   

History of Kazakhstan 

K(O)T 1104 

(2) 

K(R)Ya 1104 

(2) 

K(R)L 1104 

(2) 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚ1 

УК1 

UC1 

Практикалық қазақ тілі 

кафедрасы   

Кафедра 

практического 

казахского 

Языка   

Practical Kazakh 

language   

Орыс филологиясы 

кафедрасы   

Кафедра русской  

филологии   

Department of Russian 

ShT 1103 (2) 

IYa 1103 (2) 

FL 1103 (2) 

Шетел тілі  

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын/ 

Английский/  

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚ1 

УК1 

UC1 

Шетел тілдері 

кафедрасы   

Кафедра иностранных 

языков   

Foreign Languages 

Department 

ASBM 1107 

MSPZ 1107 

SPKM 1107 

Әлеуметтік және саяси білім 

модулі  

Модуль социально-

политических знаний  

Social and Political Knowledge 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 60  150 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚ2 

УК2 

UC2 

Саясаттану   

Политологии   

Political Science  

Әлеуметтану   

Социология   
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Module Sociology 

Философия   

Философии   

Philosophy 

ӘПӨТ 

СПС 

SRS 

DSh 1111 

(2)  

FK 1111 

(2) 

PhT 1111 (2) 

Дене шынықтыру   

Физическая культура   

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

Диф. 

зачет   

Differen-

tiated 

attestation 

ӘҚ3  

УК3  

UC3 

Дене шынықтыру және 

спорт кафедрасы 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Department of  Physical 

culture and sports 

ECON 22303 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

organizational and 

management 

competencies 

ET 1205 

ET 1205 

ET 1205 

 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 

 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

 КҚ5     
ПК5    
PC5   
 

  

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

1 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year 

 

60 

 

150 

 

495 

  

1155 

   

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

KB 2106 

PB 2106 

EB 2106 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚ1 

УК1 

UC1 

Экономика және 

кәсіпкерлік   

Экономики и 

предпринимательства   

Economics and 

Entrepreneurship 

СTSBK 2107 

СTOP 2107 

DTBA 2107 

Цифрлық технологияларды 

салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по 

отраслям применения 

Digital technologies by branches 

of application 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚ1 

УК1 

UC1 

Информатика 

кафедрасы 

Кафедра информатики 

Department of Computer 

science 
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SZhKM 2108 

АКК 2108  

АСС  2108 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚ3  

УК3  

UC3 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы, 

конституциялық құқық  

Теория и история 

государства и права, 

конституционного 

права   

Theory and history of 

state and law, 

constitutional law 

ENTK 2109 

OEBZh 2109 

FELS 2109 

Экология негіздері және 

тіршілік қауіпсіздігі  

Основы экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности  

Fundamentals of ecology and life 

safety 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚ3  

УК3  

UC3 

Қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы 

басқару және 

инжиниринг 

Управление и 

инжиниринг в сфере 

охраны окружающей 

среды 

Management and 

Engineering in the field 

of environmental 

protection 

AR 2110 

AR 2110 

AR 2110 

 

Академиялық риторика 

Академическая риторика 

Academic Rhetoric 

 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚ1 

УК1 

UC1 

к/о 

Қазақ тіл білімі 

кафедрасы 

Кафедра казахского 

языкознания 

Department of Kazakh 

linguistics 

р/о 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика кафедрасы  

Кафедра теоретической 

и прикладной 

лингвистики 

Department of 

Theoretical and Applied 

Linguistics 

IM 2111 

KDO 2111 

BC 2111 

 

Іскерлік мәдениет 

Культура делового общения 

Business culture 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚ1 

УК1 

UC1 

Орыс филологиясы 

кафедрасы Кафедра 

русской филологии  

Department of Russian 

Philology 
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RZh 2112 

RZh 2112  

RZh 2112 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚ2 

УК2 

UC2 

Еуразиялық зерттеулер 

кафедрасы   

Кафедра Евразийских 

исследований   

Department of Eurasian 

Studies 

ECON 22303 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

organizational and 

management 

competencies 

Mic 2206 

Mic 2206 

Mic 2206 

 

Микроэкономика   

Микроэкономика 

Microeconomics 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 22302 

Экономика және 

қоғам  

Экономика и 

общество  

Economy and Society 

SZhBN 2207 

OSPP 2207 

FSPF 2207 

 

Стратегиялық жоспарлау мен 

болжау негіздері  

Основы стратегического 

планирования и 

прогнозирования  

Fundamentals of strategic planning 

and forecasting 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 22303 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль экономичес-

ких и организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

organizational and 

management 

competencies 

MKE 2208 

PE 2208 

BE 2208 

 

Мінез-құлық экономикасы 

Поведенческая экономика 

Behavioural economy 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ЖКҚ4    
ОПК

4
  

GPC4    

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 22303 

Экономикалық және 

Kar 2209 

Fin 2209 

Қаржы 

Финансы 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 
 КҚ6     
ПК6    

Қаржы 

Финансы 
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ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

organizational and 

management 

competencies 

Fin 2209 

 

 

Finance 

 

BD EC Русский 

Kazakh/ 

Russian 

Exam PC6   Finance 

ECON 32305  

Кәсіпорындар мен 

ұйымдар экономикасы 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Economics of 

enterprises and 

organizations 

KE 2210 

PE 2210 

AE 2210 

Қолданбалы экономика 

Прикладная экономика 

Applied economics 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 22302 

Экономика және 

қоғам  

Экономика и 

общество  

Economy and Society 

IE 2211 

IE 2211 

IE 2211 

Институционалдық экономика 

Институциональная экономика  

Institutional economy 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КҚ6     
ПК6    
PC6   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 22303 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

organizational and 

management 

competencies 

BE 2212 

UE 2212 

ME 2212 

 

Басқарушылық экономика  

Управленческая экономика 

Managerial economics 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ЖКҚ4    
ОПК

4
  

GPC4    

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

DSh 2111 

(3)  

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

ЖБП МК 

ООД ОК 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

2  60   Диф. 

сынақ   

ӘҚ3  

УК3  

Дене шынықтыру және 

спорт кафедрасы 
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модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

FK 2111 

(3) 

PhT 2111 (3) 

Physical Training 

 

GCD CC Русский 

Kazakh/ 

Russian 

Диф. 

зачет   

Differen-

tiated 

attestation 

UC3 Кафедра физической 

культуры и спорта 

Department of  Physical 

culture and sports 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

EDUC 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

FiI 2102 

FiI 2102 

Phil 2102 

Философия 

Философия           

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚ2 

УК2 

UC2 

Философия   

Философии   

Philosophy 

 

DSh 2111 

(4)  

FK 2111 

(4) 

PhT 2111 (4) 

Дене шынықтыру  

Физическая культура 

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

Диф. 

зачет   

Differen-

tiated 

attestation 

ӘҚ3  

УК3  

UC3 

Дене шынықтыру және 

спорт кафедрасы 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Department of  Physical 

culture and sports 

ECON 22303 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

organizational and 

management 

competencies 

Mac 2213  

Mac 2213  

Mac 2213 

Макроэкономика  

Макроэкономика 

Macroeconomics 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

 

 

 

 

 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 22304 

Математика және оны 

экономикадағы 

қолдану  

Математика и ее 

применение в 

экономике 

Mathematics and its 

application in 

economics 

Econ 2214                              

Econ 2214                                    

Econ 2214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Жоғары математика 

кафедрасы 

Кафедра высшей 

математики 

Department of Higher 

Mathematics 
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ECON 22303 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

organizational and 

management 

competencies 

КМ 2215 

МР 2215 

EM 2215 

Кәсіпорындардағы маркетинг 

Маркетинг на предприятих 

Enterprise Marketing 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ6     
ПК6    
PC6   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 32305  

Кәсіпорындар мен 

ұйымдар экономикасы 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Economics of 

enterprises and 

organizations 

 

BET 2216 

BUA 2216 

AcAn 2216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерлік есеп және талдау 

Бухгалтерский учет и анализ 

Accounting and analysis 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Есеп және талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета и 

анализа 

Department of 

accounting and analysis 

 

ECON 22303 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

Stat 2217 

Stat 2217 

Stat 2217 

 

Статистика  

Статистика 

Statistics 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ4    
ОПК

4
  

GPC4    

Есеп және талдау 

кафедрасы 

Кафедра учета и 

анализа 

Department of 

accounting and analysis 
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economic, 

organizational and 

management 

competencies 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 22302  

Экономика және 

қоғам  

Экономика и 

общество  

Economy and Society 

KSE 2218 

EOS 2218 

EPS 2218 

 

Қоғамдық сектор экономикасы  

Экономика общественного 

сектора 

Economics of Public Sector 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ4    
ОПК

4
  

GPC4    

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 32305  

Кәсіпорындар мен 

ұйымдар экономикасы 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Economics of 

enterprises and 

organizations 

ShOKE 2219 

EMSP 2219 

ESME 2219 

Шағын және орта кәсіпорындар 

экономикасы  

Экономика малых и средних 

предприятий  

Economy of small and medium-

sized enterprises             

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 32305  

Кәсіпорындар мен 

ұйымдар экономикасы 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Economics of 

enterprises and 

organizations 

OP 2201  

PP 2201 

IP 2201 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial practice 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 3     Eсеп 

Oтчет 

Report 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 2 курс  

Total credits for 2nd year 

  

 

60 

 

 

 

195 

 

 

405 

  

 

1110 

   

 

 

 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

ECON 22303 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

Men 3220 

Men 3220 

Man 3220 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ4    
ОПК

4
  

GPC4    

Менеджмент 

Менеджмент                                                     

Management 
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organizational and 

management 

competencies 

ECON 33206   

Бизнес экономикасы 

және кәсіпкерлік  

Экономика 

предприятия и 

предпринимательство 

Business Economics 

and Entrepreneurship 

KE 3301 

EP 3301 

EE 3301 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

Enterprises economics 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 22303 

Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль 

экономических и 

организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the 

economic, 

organizational and 

management 

competencies 

AE 3221 

ME 3221 

GE 3221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әлемдік экономика  

Мировая экономика 

Global economics 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын 

тілі/ 

Английский 

язык/ 

English 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 22007 

Халықаралық 

экономика және 

халықаралық сауда  

Международная 

экономика и 

международная 

торговля 

International economy 

and international trade 

ANKR 3222 

RKMR 3222 

RKWM 3222 

 

 

Әлемдік нарықтардағы ҚР 

РК на мировых рынках 

RK on the world markets 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Ағылшын 

тілі/ 

Английский 

язык/ 

English 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ЖКҚ4    
ОПК

4
  

GPC4    

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 22304 

Математика және оны 

экономикадағы 

қолдану  

Математика и ее 

применение в 

BKET 3223 

EABP 3223 

EABE 3223 

Бизнес және кәсіпкерліктегі 

эконометриялық талдау 

Эконометрический анализ в 

бизнесе и предпринимательстве 

Econometric analysis in business 

and entrepreneurship 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 
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экономике 

Mathematics and its 

application in 

economics 

ECON 32305  

Кәсіпорындар мен 

ұйымдар экономикасы 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Economics of 

enterprises and 

organizations 

KET 3224 

EAP 3224 

EAE 3224 

Кәсіпорындардағы 

эконометрикалық талдау 

Эконометрический анализ на 

предприятиях 

Econometric analysis in 

enterprises 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 33206   

Бизнес экономикасы 

және кәсіпкерлік  

Экономика предприятия 

и предпринимательство 

Business Economics and 

Entrepreneurship 

BL 3302 

BL 3302 

BL 3302 

 

Бизнес-логистика 

Бизнес-логистика 

Business logistics 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 33208  

Экономикалық үрдістер 

Экономические тренды 

Economic trends 

KL 3303 

TL 3303 

TL 3303 

Көліктік логистика 

Транспортная логистика 

Transport logistics 

 

 

 

 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

 

 

 

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

ECON 22302  

Экономика және қоғам  

Экономика и общество  

Economy and Society 

 

 

KOZhKE 

3225 

EPZE 3225 

EPEE 3225 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кәсіпкерліктегі өнімді 

жұмыспен қамту экономикасы 

Экономика продуктивной 

занятости в 

предпринимательстве 

Economics of productive 

employment in entrepreneurship 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ4    
ОПК

4
  

GPC4    

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

 

ECON 22303 BZhC 3226 Бизнес-жоспарлау және БП ЖООК Қазақ/Орыс 5 15 30  105 Емтихан КҚ5     Экономика және 
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Экономикалық және 

ұйымдық-басқару 

құзыреті модулі 

Mодуль экономических 

и организационно-

управленческих 

компетенций 

Module of the economic, 

organizational and 

management 

competencies 

BPC 3226 

BPC 3226 

 

коммерцияландыру 

Бизнес-планирование и 

коммерциализация  

Business planning and 

commercialization  

 

БД ВК 

BD UC 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

Экзамен 

Exam 

ПК5    
PC5   

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 32305  

Кәсіпорындар мен 

ұйымдар экономикасы 

Экономика предприятий 

и организаций 

Economics of enterprises 

and organizations 

 

OYT 3227 

OTP 3227 

OTI 3227 

 

 

 

 

Өндірістің ұйымдастырылуы 

мен технологиясы                                                        

Организация и технология 

производства                                       

Organization and technology of 

the industry 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 22007 

Халықаралық экономика 

және халықаралық сауда  

Международная 

экономика и 

международная 

торговля 

International economy 

and international trade 

OOB 3228 

KPP 3228 

CPP 3228 

 

Өнім және өндіріс 

бәсекеқабілеттілігі                                                                                                    

Конкурентоспособность 

продукции и производства 

Competitiveness of products and 

production 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC  

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ6     
ПК6    
PC6   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 33206   

Бизнес экономикасы 

және кәсіпкерлік  

Экономика предприятия 

и предпринимательство 

Business Economics and 

Entrepreneurship 

SSS 3304 

NN 3304 

TT 3304 

 

 

 

 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and Taxation 

 

 

 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7 30 45  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Қаржы 

Финансы 

Finance 

ECON 33208  

Экономикалық үрдістер 

Экономические тренды 

Economic trends 

IKIK 3305 

IIDP 3305 

IIAE 3305 

Инвестициялар және 

кәсіпорынның инвестициялық 

қызметі  

Инвестиции и инвестиционная 

деятельность предприятия                                                                           

Investment and investment activity 

of enterprises 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7 30 45  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ6     
ПК6    
PC6   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 
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ECON 32305  

Кәсіпорындар мен 

ұйымдар экономикасы 

Экономика предприятий 

и организаций 

Economics of enterprises 

and organizations 

OP 3202 

PP 3202 

IP 3202 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial practice 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 5     Eсеп 

Oтчет 

Report 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

3 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 3 курс 

Total credits for 3rd year 

 60 210 315  1125    

7 триместр, квартал / 7 триместр, квартал / Trimester 7, quarter 

ECON 42009 

Кәсіпкерліктегі 

инновациялары  

Инновации в 

предпринимательстве 

Innovation in 

entrepreneurship 

 

ТК 4229 

ТP 4229 

TE 4229 

Технологиялық кәсіпкерлік 

Технологическое 

предпринимательство 

Technological entrepreneurship 

 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ6     
ПК6    
PC6   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 33206   

Бизнес экономикасы 

және кәсіпкерлік  

Экономика предприятия 

и предпринимательство 

Business Economics and 

Entrepreneurship 

KShKКM 

4306 

КMHDP 

4306 

СMEAE 

4306 

 

Кәсіпорынның шаруашылық 

қызметін кешенді 

мониторингілеу 

Комплексный мониторинг 

хозяйственной деятельности 

предприятия                  

Comprehensive monitoring of 

economical activity of enterprises 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   
 

  

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

 

 

 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 33206   

Бизнес экономикасы 

және кәсіпкерлік  

Экономика предприятия 

и предпринимательство 

Business Economics and 

Entrepreneurship 

KET 4307 

ERP 4307 

ERE 4307 

Кәсіпорындардағы 

экономикалық тәуекелдер 

Экономические риски на 

предприятиях 

Economic risks in enterprises 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ6     
ПК6    
PC6   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 33208  

Экономикалық үрдістер 

Экономические тренды 

Economic trends 

SE 4308 

OE 4308 

SE 4308 

Салалық экономика  

Отраслевая экономика 

Sectoral economics 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   
 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 33206   BKB 4309 Бизнес құнын бағалау КП ТК Қазақ/Орыс 6 30 30  120 Емтихан КҚ6     Экономика және 
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Бизнес экономикасы 

және кәсіпкерлік  

Экономика предприятия 

и предпринимательство 

Business Economics and 

Entrepreneurship 

OSB 4309 

EVB 4309 

 

 

 

Оценка стоимости бизнеса 

Evaluating value of business 

 

 

 

 

ПД КВ 

PD EC 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

Экзамен 

Exam 

ПК6    
PC6   

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 33208  

Экономикалық үрдістер 

Экономические тренды 

Economic trends 

EE 4310 

ET 4310 

LE 4310 

 

Еңбек экономикасы 

Экономика труда 

Labor economics 

 

 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   
 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 33206   

Бизнес экономикасы 

және кәсіпкерлік  

Экономика предприятия 

и предпринимательство 

Business Economics and 

Entrepreneurship 

SCE 4311 

ESC 4311 

ESC 4311 

Smart City экономика  

Экономика Smart City  

Economy Smart City 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ6     
ПК6    
PC6   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 33208  

Экономикалық үрдістер 

Экономические тренды 

Economic trends 

SE 4312 

CТE 4312 

DE 4312 

Сандық экономика  

Цифровая экономика  

Digital economy 

 

 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ6     
ПК6    
PC6   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one 

ECON 33206   

Бизнес экономикасы 

және кәсіпкерлік  

Экономика предприятия 

и предпринимательство 

Business Economics and 

Entrepreneurship 

TDE 4313 

EUR 4313 

ESD 4313 

Тұрақты даму экономикасы 

Экономика устойчивого 

развития 

Economy of sustainable 

development 

 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Ағылшын 

тілі/ 

Английский 

язык/ 

English 

7 30 45  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 33208  

Экономикалық үрдістер 

Экономические тренды 

Economic trends 

EKT 4314 

STE 4314 

STE 4314 

 

 

 

Экономиканың құрылымдық 

трансформациясы  

Структурная трансформация 

экономики 

Structural transformation of the 

economy 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7 30 45  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

8 семестр / 8 семестр / Semester 8 

ECON 33206   

Бизнес экономикасы 

және кәсіпкерлік  

OP 4303 

PP 4303 

IP 4303 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial practice 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

 6     Eсеп 

Oтчет 

Report 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 
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Экономика предприятия 

и предпринимательство 

Business Economics and 

Entrepreneurship 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

ECON 33208  

Экономикалық үрдістер 

Экономические тренды 

Economic trends 

DP 4404 

PP 4404 

UP 4404 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Pre – diploma  practice  

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

 6     Eсеп 

Oтчет 

Report 

КҚ5     
ПК5    
PC5   

Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

MFA 42010 

Қорытынды аттестаттау 

модулі 

Модуль итоговая 

аттестация  

Module of final 

assessment 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the speciality 

 

 

 

ҚА 

ИА 

FA 

 6     МЕ 

ГЭ  

SE 

 Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және 

қорғау 

Написание и защита дипломной 

работы/проекта 

Completion and defense of Bachelor degree 

diploma project 

ҚА 

ИА 

FA 

 6     ДЖБ 

қорғау 

Защита 

ДП 

Defense 

of degree 

work 

 Экономика және 

кәсіпкерлік 

Экономика и 

предпринимательство 

Economics and 

entrepreneurship 

4 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 4 курс   

Total credits for 4rd year 

 

60 

 

165 

 

195 

  

720 

   

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 

240 

 

720 

 

1410 

  

4110 
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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 
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1 
1 3 4  2 30     30 900 5 1   

2 2 5 1  30     30 900 5 1   

2 
3 4 1 1 4 30     30 900 5 1   

4 5 2 2 3 27  3   30 900 5 1 1  

3 
5 5  2 3 30     30 900 5    

6 4  3 2 25  5   30 900 4  1  

4 
7 3  2 4 36     36 1080 6    

8 3      6 6 12 24 720 2  2  

Барлығы 

Всего  

Total 

10 12 11 18 208  14 6 

 

12 240 7200 37 4 4  
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of 

Educational Process 

1.Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Бакалавриатқа Қазақстан Республикасының 

жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар азаматтар және ҰБТ 

нәтижесі қорытындысы бойынша жіберіледі. Шетел азаматтарын ақылы негізде қабылдау сұхбат 

қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования: В бакалавриат осуществляется прием граждан РК, имеющих 

общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее  образование, по результатам 

ЕНТ. Прием иностранных граждан на платной основе осуществляется по результатам собеседования.  

Specific admission requirements:  
Citizens of the Republic of Kazakhstan with general secondary, technical and professional, post-secondary, 

higher education are admitted to bachelor programs based on the results of the UNT. Acceptancer of foreign 

citizens on a paid basis is carried out according to the results of an interview. 

 

2.Бұрын алынған білімді тануға қатысты және бейресми білім алушылардың нәтижесінің 

ерекше шарттары: Алдыңғы білімді тану шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары 

аясында жүзеге асырылады. Бейресми оқудың нәтижелерін растайтын құжат оқуды аяқтағаны туралы 

сертификат немесе оқуды аяқтағаны туралы куәлік болып табылады. 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов неформального 

обучения: Условия для признания предшествующего образования осуществляется в рамках 

внутренних нормативных документов университета. Документом, подтверждающим результаты 

неформального обучения, является сертификат о завершении обучения или свидетельство о 

завершении обучения.  

Specific arrangements for recognition of prior learning: Conditions for the recognition of prior learning 

are carried out according to the university’s internal regulations. The document that confirms results of non-

formal education is a certificate of completion or a diploma of completion. 

 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде студенттің 

оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, кем дегенде 240 

академиялық кредитті игерген тұлғаларға «бакалавр» дәрежесі және жоғары білім туралы диплом 

қосымшасымен (транскрипт) беріледі. Бакалавриаттың білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын 

игерген және онда қарастырылған талаптарды орындаған жағдайда, студентке оқу мерзіміне 

қарамастан «6В04106 – кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикасы» Білім беру бағдарламасы 

бойынша «Экономика бакалавры» дәрежесі беріледі. 

Требования и правила присвоению степени: Лицам, освоившим не менее 240 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебный деятельности студента, и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр» и выдается диплом о высшем 

образовании с приложением (транскрипт). В случае досрочного освоения образовательной 

программы бакалавриата и выполнения предусмотренных к ней требований, студенту присуждается 

степень «Бакалавр экономики по образовательной программе «6В04106 – Экономика предприятий и 

организаций» независимо от срока обучения. 

Qualification requirements and regulations: Individuals who have mastered at least 240 academic credits 

for the entire period of studies, including all types of student’s learning activities, and who have successfully 

completed their final attestation, are awarded a bachelor’s degree and are awarded a higher education 

diploma with an application (transcript). In case of early development of the educational program of a 

bachelor degree and performance of the requirements provided to it, the student is awarded the degree "The 

Bachelor of Economics on the educational program "6B04106 – Economy of the enterprises and the 

organizations" irrespective of term of training. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні: «6B04106 - Кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикасы» білім беру 

бағдарламасының экономика бакалавры келесі бағыттар бойынша аналитикалық, 

ұйымдастырушылық және басқарушылық (әкімшілік) іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады: салалық 

және өңірлік нарықтардың, шаруашылық субъектілерінің түрлі ұйымдастырушылық-құқықтық 

нысандардың жұмыс істеуін зерттеу; кәсіпкерлікті басқару жүйесін жетілдіру; экономикалық 

стратегия мен кәсіпкерлік саясатты қалыптастыру; мемлекеттік, салалық және фирмаішілік 

деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеу. 
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Профессиональный профиль выпускников: Бакалавр экономики по образовательной программе 

«6В04106 – Экономика предприятий и организаций» может осуществлять аналитическую и  

организационно-управленческую (административную) деятельность в следующих областях: 

исследование функционирования отраслевых и региональных рынков, хозяйствующих субъектов 

различных организационно-правовых форм; совершенствование системы менеджмента предприятия; 

формирование экономической стратегии и политики предприятий; регулирование социально-

экономических отношений на государственном, отраслевом и внутрифирменном уровнях. 

Occupational profile/s of graduates: The bachelor of economics in the educational program "6B04106 - 

Economics of enterprises and organizations" can carry out analytical, organizational and managerial 

(administrative) activities in the following areas: study of the functioning of sectoral and regional markets, 

economic entities of various organizational and legal forms; improvement of the enterprise management 

system; the formation of an economic strategy and enterprise policy; regulation of socio-economic relations 

at the state, industry and corporate levels. 

 

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру кезінде сабақтарда 

инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері қолданылады. 

Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на учебных 

занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные методы обучения. 

Methods and techniques for program delivery: Innovative technologies and interactive teaching methods 

will be used in classes within the implementation of the educational program. 

 

6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, 

дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала 

бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, 

«қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сәйкес (кесте) 

Критерии оценки результатов обучения: 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в баллах 

по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике буквенной системе 

(положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «FХ», «F») с 

соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале (Таблица). 

Assessment criteria of learning outcomes:  

Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored according to a 

100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive grades, as they decrease, 

from «А» to «D», “unsatisfactory” – «FХ», «F») with the corresponding digital equivalent on a 4-point scale 

(see Table). 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды 

дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с 

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer into 

the traditional grading scale and ECTS 
 Әріптік жүйе бойынша 

баға/Оценка по 

буквенной системе/ 

 Evaluation by letter 

grading system 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент / 

Equivalent in numbers 

Баллдар (%-түрінде)  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по традиционной 

системе/ Assessment by traditional 

system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 
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