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1. Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері
Басты мақсаты: құзыреттілік тәсілге және көптілділікке, еңбек нарығында бәсекеге
қабілетті бакалаврларды даярлауға бағытталған оқытудың инновациялық технологияларын
пайдалануға негізделген, экономиканың барлық салаларындағы кәсіпорындар мен
ұйымдардың, сондай-ақ практикалық дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар
мемлекеттік басқару органдарының жұмыс істеуінің тұрақты өзгеріп отыратын жағдайын
талдай алатын білімді іске асыру., 6В04101 – "Экономика" мамандығы бойынша өз бетінше
жұмыс істеу үшін экономика және бизнес саласында жоғары білімі бар мамандардың
сапасына қойылатын қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін мамандар.
Экономиканың инновациялық дамуы барлық кезеңдерде кез келген сала
кәсіпорындарының білікті қызметкерлерінің қатысуын талап етеді. Қазіргі заманғы бизнеспроцестерге ілесіп жүретін ақпарат көлемі мен сапасының қарқынды өсуі экономика
саласында қабылданатын шешімдердің сапасына жоғары талаптар қояды.
Нарықтық қатынастар субъектілерінің қызметінде табысқа жету үшін қызметкерлерге
ең алдымен ақпараттық орта құрылымын, экономикалық өзара байланысты терең білу,
Экономикалық даму процестерін сауатты талдай білу, олардың ықтимал оң және теріс
салдарын объективті бағалау, бірнеше тілді еркін меңгерген кәсіпорындар мен жалпы
экономиканың дамуын болжай білу қажет. Елдің тиімді әлеуметтік-экономикалық дамуы
және экономикада болып жатқан өзгерістер ҚР-дағы әлеуметтік, экономикалық және басқа
да қоғамдық құбылыстар мен процестер туралы толық және дұрыс статистикалық ақпаратты
уақтылы дайындау және талдау қажеттілігімен байланысты.
Білім беру бағдарламасының мақсаты:
1. Бітірушіні нақты ұйымды басқару технологиясын әзірлеу, енгізу және қолдану
саласында ұйымдастыру-технологиялық қызметке дайындау.
2. Бітірушіні басқару процесіне байланысты өндірістік-басқару қызметіне дайындау,
оның ішінде: өндірісті басқару; басқарудың тиімді жүйесін құру; басқару шешімдерінің
тиімділігін талдау, өндірістік қызметтің барлық спектрі бойынша контроллингті жүзеге
асыру.
3. Бітірушіні ұйымдар мен кәсіпорындарда сыртқы экономикалық қызметті жүзеге
асыруға дайындау.
4. Студенттердің кәсіби қызмет саласындағы міндеттерді тиімді шешу үшін қажетті
жеке қасиеттерін тәрбиелеу, көптілді және көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыру.
5. Студенттердің әмбебап құзыреттілігін дамыту, оның ішінде кең мәдени ой-өрісін,
белсенді азаматтық ұстанымды, коммуникациялық дағдыларды, ұйымдастырушылықбасқарушылық шешімдерді дәлелдеу және қабылдау қабілетін, қазіргі заманғы ақпараттық
технологияларды меңгеру, өзін-өзі дамытуға және этикалық құндылықтар мен салауатты
өмір салтын ұстануды қалыптастыру.
6. Экономика және бизнес саласында ақпараттық-аналитикалық және кәсіпкерлік
қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.
Білім беру бағдарламасының міндеті:
6В04101-"Экономика" мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалаврларын
даярлаудың модульдік білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:
- экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру саласында толыққанды, сапалы
білім алу;
- жоғары жалпы зияткерлік даму деңгейін алу, сауатты және дамыған сөйлеуді,
гуманитарлық мәдениетті, жоғары адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды,
ойлау мәдениетін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру;
- шығармашылық әлеуетті, бастамалар мен жаңашылдықты дамыту;
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- студенттердің көп деңгейлі білім берудің келесі сатысында білім алуын
жалғастыруы;
- еңбек нарығындағы түлектердің бәсекеге қабілеттілігі.
«6В04101-Экономика» білім беру бағдарламасының спецификациясы:
Білім беру бағдарламасының ерекшелігі бағдарламаның егжей-тегжейлі мазмұнын
және оны игеру жоспарын ұсынады. Білім беру бағдарламасының спецификациясын кафедра
оқытушылары мен жұмыс берушілер жасады. Кафедраның ПОҚ және жұмыс берушілер
құрамында аудит бойынша жұмыс тобы құрылды.
Спецификация аудит негізінде әзірленген, ол келесі кезеңдерді қамтиды.
2019 жылы "Экономика" білім беру бағдарламасы бойынша Ресейдің жетекші жоғары
оқу орындарының Мәскеу автомобиль-жол мемлекеттік техникалық университеті (МАЖТУ),
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, (Мәскеу қ.), Г.В.Плеханов
атындағы Ресей экономикалық университеті (Мәскеу қ.), РФ Президенті жанындағы Ресей
халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясы (Мәскеу қ.), Ресей халықтар
достығы университеті (Мәскеу қ.), Ташкент автомобиль-жол институты - (Ташкент қ.),
американдық университеттер (Хьюстондағы Университет, Адельфи университеті,
СасТКехан университеті), Еуропалық университеттер (Карлов университеті (Прага қ.),
Прагадағы Чех техникалық университеті, Либерецтегі техникалық университет, Римдегі
Америка университеті, Оксфорд университетінің оқу жоспарларына салыстырмалы талдау
жүргізілді.
Эталондық тестілеу және жұмыс берушілердің қажеттіліктерін зерттеу "Экономика"
мамандығы бойынша бакалавриаттың білім алушыларын даярлаудың еңбек нарығында
неғұрлым сұранысқа ие басым бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді. Эталондық тестілеу
және жұмыс берушілердің қажеттіліктерін зерттеу "Экономика" мамандығы бойынша
бакалавриаттың білім алушыларын даярлаудың еңбек нарығында неғұрлым сұранысқа ие
басым бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді.
Осы негізде оқу жоспарларының құрылымы, ЭПК, ПОӘК мазмұны қайта қаралып,
жұмыс берушілердің заманауи талаптарына жауап беретін жаңа пәндер енгізілді, мысалы
"Автожол және құрылыс қызметтері нарығын реттеу", "Құрылыстағы баға белгілеу және
сметалық құнды анықтау", "Деректерді талдаудың сандық технологиялары", "Құрылыстағы
инвестицияларды экономикалық бағалау", "Жол-құрылыс ұйымдарында жобаларды
басқару". Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқылатын пәндердің атауына өзгерістер
енгізілді.
"Экономика" мамандығының болашақ модульдік білім беру бағдарламалары әр оқу
жылы салалық ерекшелікке байланысты жаңа пәндерді енгізу жоспарлануда.
1.

Білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау бағытының картасы

Білім беру саласының коды мен классификациясы - 6В04 Бизнес, басқару және құқық
Дайындау бағыттарының коды мен классификациясы - 6В041 Бизнес және басқару
Білім беру бағдарламаларының тобы – 6В04101-Автожол және құрылыс саласындағы
экономика
Білім беру бағдарламасының атауы – 6В04101 - Экономика
3. Бітірушінің біліктілік сипаттамасы
Берілетін
академиялық
дәреже
бакалавриат
түлегіне
"5В050600Экономика"мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры академиялық дәрежесі
беріледі.
Маман лауазымдарының тізімі - "6В04101- – Экономика" мамандығы бойынша
экономика және бизнес бакалаврлары экономика және статистика, қаржы және
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экономикалық бөлімдер, талдау бөлімшелері, әртүрлі салалар мен меншік түріндегі
кәсіпорындар мен ұйымдар саласындағы басшылар, мамандар және басқа да қызмет түрлерін
атқара алады.
Кәсіби қызмет саласы
Кәсіби қызмет саласы мемлекеттік органдар, барлық меншік нысанындағы мекемелер
мен ұйымдар, нарықтық инфрақұрылым буынындағы экономиканы мемлекеттік реттеуді
басқару органдары, ғылыми – зерттеу мекемелері болып табылады.
"6В04101 - Экономика" мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры
келесі салаларда аналитикалық, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-басқару (әкімшілік) және
білім беру (педагогикалық) қызметін жүзеге асыра алады: салалық және аймақтық
нарықтардың, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілерінің қызметін
зерттеу; кәсіпорын менеджменті жүйесін жетілдіру; кәсіпорындардың экономикалық
стратегиясы мен саясатын қалыптастыру; мемлекеттік, салалық және фирмаішілік
деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеу.
Осы мамандық бойынша Бакалавр экономикалық және ұйымдастырушылық
сипаттағы міндеттерді шешуге, заманауи технологияларды қолдануға, ақпаратты өңдеуге,
динамикалық өзгеретін сыртқы орта жағдайында шешімдер қабылдауға қатысты арнайы
теориялық білімдер мен практикалық дағдылар кешенін меңгеруі тиіс. Стандартты емес
жағдайларда, белгісіздік және тәуекел жағдайларында практикалық есептер мен
проблемаларды шешу үшін жеткілікті теориялық дайындықтарға ие болу. Бакалавр
шығармашылық, белсенді, кәсіби және әлеуметтік қызметке, экономикалық және басқа
басқару функциялары шеңберінде практикалық міндеттерді сапалы орындауға, өндірісті
ұйымдастыру негіздері туралы, қоғамның даму заңдылықтары туралы, өндіріс процесіндегі
адамдардың экономикалық тәртібі, материалдық игіліктер мен қызметтерді бөлу, алмасу
және тұтыну туралы теориялық түсінікке ие болуы тиіс.
Кәсіби қызмет объектілері
"6В04101-Экономика" мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің
объектілері болып экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және
талдау қызметтері, олардың қызмет түріне, меншік түріне, қатысушылардың санатына (ҚР
резиденттері мен резидент еместері), ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан,
республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар; ғылыми-зерттеу
институттары, бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білім беру мекемелері
болып табылады.
Кәсіби қызмет пәндері
"6В04101-Экономика" мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалаврының
кәсіби қызметінің пәні саланың немесе жеке кәсіпорынның нақты жағдайларында
экономикалық үдерістерді дамытудың жалпы, жеке және арнайы экономикалық заңдарын,
сондай-ақ оңтайлы шығындар кезінде ең жақсы нәтижелердің жетістіктерін қамтамасыз ету
үшін резервтерді анықтау шарттары мен факторларын зерттеу болып табылады..
Кәсіби қызмет түрлері
- ұйымдастыру-технологиялық;
- өндірістік-басқарушылық;
- жобалық;
- ғылыми-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық).
Кәсіби қызмет функциялары
- Ұлттық экономика салаларын дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламаларды
әзірлеуге қатысу;
- кәсіпорынды басқару бойынша қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және үйлестіру
және оның нарықтық стратегиясын қалыптастыру;
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- барлық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шараларды
әзірлеу, оның ішінде: жоспарлау, болжау, шығындарды басқару және материалдықтехникалық жабдықтау, логистика, өткізу;
- өндірістік бағдарламаларды, жобаларды, кәсіпорынның даму стратегиясын іске
асыруды қамтамасыз ету;
- шаруашылық субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметін жоспарлау және
жүзеге асыру;
- жұмыс күшін ұстауға арналған шығындарды жоспарлау, еңбекті ұйымдастыру және
нормалау бойынша талдау есептерін жүргізу, жалақыны есептеу әдістемесін жетілдіру және
еңбекақы төлеу қорын бөлу;
- жоспарлауға басшылық жасау, жобалық, жоба алдындағы құжаттамаға оның
халықаралық стандарттарға сәйкестігі бөлігінде сараптама жасау бойынша жұмыстарды
жүзеге асыру;
- шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және
өзге де ақпаратты экономикалық талдау мен түсіндіруді жүзеге асыру және алынған
мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану;
- -негізгі құралдар, қорларды басқару, шығындарды басқару, кәсіпорынның
экономикалық тиімділігін анықтау бойынша типтік әдістемелер мен қолданыстағы
нормативтік-құқықтық база негізінде талдау есептерін жүргізу;
- - материалдық және материалдық емес өндіріс саласында экономикалық
негіздемелер мен инновацияларды енгізу;
- - экономикалық-ұйымдастыру және басқару қызметінің барлық түрлерін бақылауды
жүзеге асыру;
- табиғатты ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау нормативтері мен
стандарттарының сақталуына бақылау жүргізу.
Кәсіби қызметінің бағыттары
- 5B050600 – "Экономика" мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры
өзінің кәсіби қызметін келесі бағыттарда жүзеге асыра алады:
- өңірлік және ұлттық деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеу
жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру;
- шаруашылық субъектілерінің экономикалық қызметін басқару, талдау және
бақылау;
- кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдау, басқару шешімдерінің тиімділігі;
- - кәсіби қызмет саласына инновациялық технологияларды енгізу;
- -инвестициялық жобаларды әзірлеу және енгізу коммерциялық құрылымдардың
бизнес-жоспарларын жасау;
- ұйымдар мен кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін жүргізу;
Білімді жалғастыру мүмкіндігі
Білім беру бағдарламаларын табысты меңгерген түлектер магистратурада оқуға
дайын.
4. Маманның құзыреттілік картасы
Жалпы білім беру құзыреті: Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен
заңдылықтары туралы білімдерді меңгеру, белсенді азаматтық ұстанымды, патриотизмді,
Қазақстан халықтарының мәдениеті мен дәстүрлеріне құрмет пен төзімділік көрсету.
Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін қазақ,
орыс және шет тілдерін грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және тілдік құралдарды
пайдалануды жүзеге асыруға қабілетті. Өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын
жасау. Кәсіби этиканың талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын
болу, командада жұмыс істеу, стандартты жағдайларда шешім табу. Жинақталған тәжірибені
сыни тұрғыдан қайта ойлай білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің түрі мен
сипатын өзгерту. Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті
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меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға жоғары мотивациясының болу, өзін-өзі дамытуға,
біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу дағдыларын меңгеру.
Ғылыми зерттеулерді, жобалау қызметін жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында ғылыми
әдістер мен зерттеу тәсілдерін пайдалану. Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін
меңгеруін көрсету, өз позициясын дәлелдей білу. Алған теориялық және практикалық
білімдерін кәсіби қызметте шығармашылықпен қолдана алады. Нақты салада күтілетін
нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және бизнесті басқарудың негіздерін
біледі. Қойылған міндеттерді шешу үшін болжанған салада іскерлік және инновациялық
белсенділік танытуға қабілетті. Экономика саласындағы ұғымдық аппарат пен
терминологияны, экономикалық заңдар мен санаттарды; қолданыстағы ұғымдық аппаратты
талдауға ғылыми тәсілдердің дағдыларын меңгере біледі.
Оқыту нәтижесі:
- Қазақстанның қазіргі тарихын зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін, сондайақ барлық әлеуметтік-саяси кластерді қолдануды;
- ақпараттық технологияларды қолданатын, қазақ, орыс және шет тілдерін білетін
және салауатты өмір салтына бағытталған болашақ маманның дүниетанымдық, азаматтық
және адамгершілік ұстанымдарын пайдалануды жүзеге асыруды.
Базалық құзыреттілік: Экономика саласындағы ұғымдық аппарат пен
терминологияны, экономикалық заңдар мен санаттарды; қолданыстағы ұғымдық аппаратты
талдауға ғылыми тәсілдердің дағдыларын меңгерген. Қазақстандық және әлемдік
экономикалардың құрылымы мен даму үрдістері туралы жүйелі түсініктерді біледі, қазіргі
әлемдегі экономикалық процестердің алуан түрлілігін, олардың қоғамда болып жатқан басқа
процестермен байланысын түсінеді. Экономика саласында қабылданатын және іске
асырылатын шешімдерді негіздеуге қабілетті ақпаратқа техникалық-экономикалық талдау
жүргізу әдістерін меңгерген. Экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау және
моделдеу, болжау кезінде экономикадағы математикалық әдістер мен модельдерді
пайдалануды біледі. Бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржылық менеджмент, Халықаралық
экономикалық қатынастар негіздерін, сондай-ақ экономикалық және басқарушылық
шешімдерді қабылдау және іске асыру принциптерін біледі. Әлемдік және отандық
экономиканың, жүйелік талдаудың принциптерін меңгерген, әртүрлі құбылыстарды сипаттау
және болжау үшін модельдерді құрастыра және пайдалана алады, олардың сапалық және
сандық талдауын жүзеге асыра алады. Ұйымдастырушылық құрылым дағдыларын,
экономикаға қатысты тиімділік өлшемдерін басқару және реттеу әдістерін, сондай-ақ қазіргі
заманғы білім беру технологияларын пайдалану бойынша білімдерді меңгере біледі.
- Оқыту нәтижелері:
- мансаптық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін маркетинг, менеджмент, экономика
саласындағы білім мен дағдыларды көрсетуі, мәселелерді жою үшін кәсіби шешімдерді құру
және таңдау, жағдайларды талдау жолымен сыни ойлау қабілетіне ие болуы;
- қаржы, есеп, аудит, статистика және талдау саласындағы іргелі білім мен
дағдыларды кәсіби өсу және компаниялар қызметін ұйымдастыру үшін басқару шешімдерін
әзірлеу үшін қолдана білуі;
- макро және микродеңгейлерде экономикалық зерттеулер жүргізу әдістемесі
саласында білім мен іскерлікке ие болу, экономикадағы қазіргі үрдістер мен болжамдарды
бағалау, сонымен қатар экономикалық есептерді шешу үшін математикалық әдістер мен
ақпараттық технологияларды қолдануы;
- кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізу
әдістемесі саласында білімді қолдану, инвестициялық және инновациялық жобаларды
әзірлеу құнын бағалау, Кәсіпорынның қызметінің тиімділігін және олардың қаржылық
жағдайын бағалауды анықтау.
Бейіндік құзыреті: Жоспардың экономикалық бөлімдерін жасау үшін қажетті негізгі
функциялар мен операцияларды, есептерді жүзеге асыруға, оларды негіздеуге және ұйымда
қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсынуға қабілетті. Шаруашылық
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жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтікэкономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жүйелендіруге
және талдауға қабілетті. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын
негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді қоса алғанда, қолданыстағы нормативтікқұқықтық базаның әдістемесін есептеуге қабілетті. Экономика саласында бизнес-жоспарды
әзірлеу, теориялық және эксперименталды зерттеулер, жан-жақты гуманитарлық және
жаратылыстану-ғылыми білімдері мен қызығушылықтары бар тұлғаның кәсіби өсуін
өздігінен жетілдіру процесінде қажетті шешім дағдыларын меңгерген. Экономикалық
процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және
эконометриялық параметрлерді құруға, алынған нәтижелерді талдауға және мазмұнды
түсіндіруге, сондай-ақ басқару шешімдерін қабылдауға қабілетті.
Оқыту нәтижелері:
- кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізу
әдістемесі саласында білімді қолдану, инвестициялық және инновациялық жобаларды
әзірлеу құнын бағалау, кәсіпорынның қызметінің тиімділігін және олардың қаржылық
жағдайын бағалауды анықтау;
- еңбекті нормалау және еңбек үдерістерін жобалау әдістерін қолдану, кәсіпорынның
дамуының функционалдық стратегияларының әдістерін қолдану және жоспарлау әдістемесін
әзірлеу;
- алған білімддерін кәсіпкерлік қызметте шешімдерді әзірлеу және іске асыру үшін
және кәсіпорынның экономикалық қызметінің практикалық мәселелерін шешуге және
басқаруды ұйымдастыруға дайын болу үшін қолдану.

9
ҚазАЖИ 703-07-14 Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым

Қазақстанның қазіргі тарихын
зерттеудің ғылыми әдістері
мен тәсілдерін, сондай-ақ
барлық
әлеуметтік-саяси
кластерді қолдану;
ақпараттық технологияларды,
қазақ, орыс және шет тілдерін
білуді
қолданатын
және
салауатты
өмір
салтына
бағытталған
болашақ
маманның
дүниетанымдық,
азаматтық және адамгершілік
ұстанымдарын пайдалануды
жүзеге асыру;

Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтары туралы білімдерді меңгеру, белсенді азаматтық ұстанымды, патриотизмді,
Қазақстан халықтарының мәдениеті мен дәстүрлеріне құрмет пен төзімділік көрсету.Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби өзара іс-қимыл
міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерін грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және тілдік құралдарды пайдалануды жүзеге
асыруға қабілетті.Өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын жасау. Кәсіби этиканың талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет
етуге дайын болу, командада жұмыс істеу, стандартты жағдайларда шешім табу.Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлай білу, қажет
болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгерту. Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті
меңгеру,өз міндеттерін орындауға, өзін-өзі дамытуға, кәсіптік дамытуға және кәсіптік дағдыларды дамытуға ұмтылудың жоғары мотивациясы
бар.Ғылыми зерттеулерді, жобалау қызметін жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында ғылыми әдістер мен зерттеу тәсілдерін пайдалану.
Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету, өз позициясын дәлелдей білу. Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби
қызметте шығармашылықпен қолдана алады. Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және бизнесті
басқарудың негіздерін білу. Қойылған міндеттерді шешу үшін болжанған салада іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті.
Экономика саласындағы ұғымдық аппарат пен терминологияны, экономикалық заңды және санаттарды; қолданыстағы ұғымдық аппаратты
талдауға ғылыми көзқарас дағдыларын меңгерген.

Жалпы білім беру құзыреті

+
+
+
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Оқыту нәтижелері

+

+
+

+
+

Көлік құқығы

Жалпы білім беретін құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер

Экономика және құқық
негіздері

Әлеуметтік-саяси білім
модулі (саясаттану
,әлеуметтану, мәдениеттану,
психология)
Дене шынықтыру

Ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар (ағылш
.тілінде)

Қазақ (орыс) тілі

Шет тілі

Философия

Қазақстанның қазіргі
заманғы тарихы

Құзырет атаулары

Группа компетенции

5. Оқу модульдерін қалыптастыратын құзыреттер/пәндер матрицасы

+
+

Экономика саласындағы ұғымдық аппарат пен терминологияны, экономикалық заңды және санаттарды; қолданыстағы ұғымдық аппаратты
талдауға ғылыми көзқарас дағдыларын меңгерген. Қазақстандық және әлемдік экономикалардың құрылымы мен даму үрдістері туралы жүйелі
түсініктерді біледі, қазіргі әлемдегі экономикалық процестердің алуан түрлілігін, олардың қоғамда болып жатқан басқа процестермен байланысын
түсінеді. Экономика саласында қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді негіздеуге қабілетті ақпаратқа техникалық-экономикалық талдау
жүргізу әдістерін меңгерген. Экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау және моделдеу, болжау кезінде экономикадағы математикалық әдістер
мен модельдерді пайдалануды біледі. Бухгалтерлік есеп және аудит, Қаржылық менеджмент, Халықаралық экономикалық қатынастар негіздерін,
сондай-ақ экономикалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау және іске асыру принциптерін біледі. Әлемдік және отандық экономиканың,
жүйелік талдаудың принциптерін меңгерген, әртүрлі құбылыстарды сипаттау және болжау үшін модельдерді құрастыра және пайдалана алады,
олардың сапалық және сандық талдауын жүзеге асыра алады. Ұйымдастырушылық құрылым дағдыларын, экономикаға қатысты тиімділік өлшемдерін
басқару және реттеу әдістерін, сондай-ақ қазіргі заманғы білім беру технологияларын пайдалану бойынша білімдерді меңгерген.

Базалық құзыреттілік

Базалық құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер
Мансаптық
+
+
+
+
+
қажеттіліктерді
қанағаттандыру
үшін
маркетинг, менеджмент,
экономика саласындағы
білім мен дағдыларды
көрсету, мәселелерді жою
үшін жағдайларды талдау,
кәсіби шешімдерді құру
және таңдау жолымен
сыни ойлау қабілеті;
кәсіби
өсу
және
+
компаниялар
қызметін
ұйымдастыру
үшін
басқарушылық
шешімдерді әзірлеу үшін
қаржы,
есеп,
аудит,
статистика және талдау
саласында іргелі білім мен
дағдыларды қолдану;
Макро
және
+ +
+
+
микродеңгейлерде
экономикалық зерттеулер
жүргізу
әдістемесі
саласында
білім
мен
іскерлікке
ие
болу,
экономикадағы
қазіргі
үрдістер
мен
болжамдарды
бағалау,
сондай-ақ экономикалық
есептерді шешу үшін
математикалық
әдістер
мен
ақпараттық
технологияларды қолдану.
әсіпорынның өндірістікшаруашылық қызметіне
экономикалық
талдау
жүргізу
әдістемесі
саласында
білімді
қолдану, инвестициялық
және
инновациялық
жобаларды әзірлеу құнын
бағалау,
кәсіпорын
қызметінің
тиімділігін
және олардың қаржылық
жағдайын
бағалауды
анықтау.
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+

+
+

+

+

+

Статистика

Маркетинг

Макроэкономика

Микроэкономика

Экономикалық теория

Менеджмент

Экономикадағы
математика

Халықаралық экономика

Кәсіби бағытталған
шет тілі

Экономика саласындағы ұғымдық аппарат пен терминологияны, экономикалық заңды және санаттарды; қолданыстағы ұғымдық аппаратты талдауға ғылыми
көзқарас дағдыларын меңгерген. Қазақстандық және әлемдік экономикалардың құрылымы мен даму үрдістері туралы жүйелі түсініктерді біледі, қазіргі әлемдегі
экономикалық процестердің алуан түрлілігін, олардың қоғамда болып жатқан басқа процестермен байланысын түсінеді. Экономика саласында қабылданатын және
іске асырылатын шешімдерді негіздеуге қабілетті ақпаратқа техникалық-экономикалық талдау жүргізу әдістерін меңгерген. Экономикалық құбылыстар мен
процестерді талдау және моделдеу, болжау кезінде экономикадағы математикалық әдістер мен модельдерді пайдалануды біледі. Бухгалтерлік есеп және аудит,
қаржылық менеджмент, халықаралық экономикалық қатынастар негіздерін, сондай-ақ экономикалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау және іске асыру
принциптерін біледі. Әлемдік және отандық экономиканың, жүйелік талдаудың принциптерін меңгерген, әртүрлі құбылыстарды сипаттау және болжау үшін
модельдерді құрастыра және пайдалана алады, олардың сапалық және сандық талдауын жүзеге асыра алады. Ұйымдастырушылық құрылым дағдыларын,
экономикаға қатысты тиімділік өлшемдерін басқару және реттеу әдістерін, сондай-ақ қазіргі заманғы білім беру технологияларын пайдалану бойынша білімдерді
меңгерген.

Базалық құзыреттілік

Базалық құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер
Мансаптық
+
+
+
қажеттіліктерді
қанағаттандыру
үшін
маркетинг, менеджмент,
экономика саласындағы
білім мен дағдыларды
көрсету, мәселелерді жою
үшін кәсіби шешімдерді
құру
және
таңдау,
жағдайларды
талдау
жолымен сыни ойлау
қабілеті;
Кәсіби
өсу
және +
+
+
компаниялар
қызметін
ұйымдастыру
үшін
басқарушылық
шешімдерді әзірлеу үшін
қаржы,
есеп,
аудит,
статистика және талдау
саласында іргелі білім мен
дағдыларды қолдану;
Макро
және
+ +
+
+
+
микродеңгейлерде
Экономикалық зерттеулер
жүргізу
әдістемесі
саласында
білім
мен
іскерлікке
ие
болу,
экономикадағы
қазіргі
үрдістер
мен
болжамдарды
бағалау,
сондай-ақ экономикалық
есептерді шешу үшін
математикалық
әдістер
мен
ақпараттық
технологияларды қолдану.
- применять
+
+
+
знания
в
области
методики
проведения
экономического анализа
производственнохозяйственной
деятельности
предприятия, оценивать
стоимость
разработки
инвестиционных
и
инновационных проектов,
определять
оценку
эффективности
деятельности
проедприятия
и
их
финансового состояния.
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+
+
+

+

құрылыс
және
Автожол
кәсіпорындарындағы қаржы

Автожол және құрылыс
кәсіпорындарындағы
бухгалтерлік есеп пен аудиттің
ерекшеліктері
Көліктегі бухгалтерлік есеп
және аудит

Инновациялық
көлік технологиялары

Жол-құрылыс
кәсіпорындарындағы
инновациялық технологиялар

Мемлекеттік және
жергілікті басқару

Экономиканы
мемлекеттік реттеу

Өндірістік тәжірибе 1

Оқу практикасы

Экономика саласындағы ұғымдық аппарат пен терминологияны, экономикалық заңды және санаттарды; қолданыстағы ұғымдық аппаратты
талдауға ғылыми көзқарас дағдыларын меңгерген. Қазақстандық және әлемдік экономикалардың құрылымы мен даму үрдістері туралы жүйелі
түсініктерді біледі, қазіргі әлемдегі экономикалық процестердің алуан түрлілігін, олардың қоғамда болып жатқан басқа процестермен байланысын
түсінеді. Экономика саласында қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді негіздеуге қабілетті ақпаратқа техникалық-экономикалық талдау
жүргізу әдістерін меңгерген. Экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау және моделдеу, болжау кезінде экономикадағы математикалық
әдістер мен модельдерді пайдалануды біледі. Бухгалтерлік есеп және аудит, қаржылық менеджмент, халықаралық экономикалық қатынастар
негіздерін, сондай-ақ экономикалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау және іске асыру принциптерін біледі. Әлемдік және отандық
экономиканың, жүйелік талдаудың принциптерін меңгерген, әртүрлі құбылыстарды сипаттау және болжау үшін модельдерді құрастыра және
пайдалана алады, олардың сапалық және сандық талдауын жүзеге асыра алады. Ұйымдастырушылық құрылым дағдыларын, экономикаға қатысты
тиімділік өлшемдерін басқару және реттеу әдістерін, сондай-ақ қазіргі заманғы білім беру технологияларын пайдалану бойынша білімдерді
меңгерген.

Базалық құзыреттілік

Базалық құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер
Мансаптық
+
+
қажеттіліктерді
қанағаттандыру
үшін
маркетинг, менеджмент,
экономика саласындағы
білім мен дағдыларды
көрсету, мәселелерді жою
үшін кәсіби шешімдерді
құру
және
таңдау,
жағдайларды
талдау
жолымен сыни ойлау
қабілеті;
Кәсіби
өсу
және +
+
+
+
компаниялар
қызметін
ұйымдастыру
үшін
басқарушылық
шешімдерді әзірлеу үшін
қаржы,
есеп,
аудит,
статистика және талдау
саласында іргелі білім мен
дағдыларды қолдану;
Макро
және
+ +
+
микродеңгейлерде
экономикалық зерттеулер
жүргізу
әдістемесі
саласында
білім
мен
іскерлікке
ие
болу,
экономикадағы
қазіргі
үрдістер
мен
болжамдарды
бағалау,
сондай-ақ экономикалық
есептерді шешу үшін
математикалық
әдістер
мен
ақпараттық
технологияларды қолдану.
Кәсіпорынның өндірістік- +
+ +
+
шаруашылық қызметіне
экономикалық
талдау
жүргізу
әдістемесі
саласында
білімді
қолдану, инвестициялық
және
инновациялық
жобаларды әзірлеу құнын
бағалау,
кәсіпорын
қызметінің
тиімділігін
және олардың қаржылық
жағдайын
бағалауды
анықтау.
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+

+
+
+

+
+
+

Салалардағы баға белгілеу

Құрылыстағы баға белгілеу
және сметалық құнын анықтау

Жол-құрылыс
кәсіпорындарының қызметін
экономикалық талдау
Салалық экономикалық талдау

Көлік қызметтері
нарығын реттеу

Автокөлік
кәсіпорындарындағы
менеджмент
Автожол және құрылыс
қызметтері нарығын реттеу

Салалық менеджмент

Көлік саласының қаржысы

Экономика саласындағы ұғымдық аппарат пен терминологияны, экономикалық заңды және санаттарды; қолданыстағы ұғымдық аппаратты
талдауға ғылыми көзқарас дағдыларын меңгерген. Қазақстандық және әлемдік экономикалардың құрылымы мен даму үрдістері туралы жүйелі
түсініктерді біледі, қазіргі әлемдегі экономикалық процестердің алуан түрлілігін, олардың қоғамда болып жатқан басқа процестермен
байланысын түсінеді. Экономика саласында қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді негіздеуге қабілетті ақпаратқа техникалықэкономикалық талдау жүргізу әдістерін меңгерген. Экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау және моделдеу, болжау кезінде
экономикадағы математикалық әдістер мен модельдерді пайдалануды біледі. Бухгалтерлік есеп және аудит, қаржылық менеджмент,
Халықаралық экономикалық қатынастар негіздерін, сондай-ақ экономикалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау және іске асыру
принциптерін біледі. Әлемдік және отандық экономиканың, жүйелік талдаудың принциптерін меңгерген, әртүрлі құбылыстарды сипаттау және
болжау үшін модельдерді құрастыра және пайдалана алады, олардың сапалық және сандық талдауын жүзеге асыра алады.
Ұйымдастырушылық құрылым дағдыларын, экономикаға қатысты тиімділік өлшемдерін басқару және реттеу әдістерін, сондай-ақ қазіргі
заманғы білім беру технологияларын пайдалану бойынша білімдерді меңгерген.

Базалық құзыреттілік
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Автожол және құрылыс
кәсіпорындарындағы еңбек
нарығының экономикасы
Көліктегі еңбек нарығы

Автожол және құрылыс
кәсіпорындарындағы
стратегиялық жоспарлау

Автожол және құрылыс
кәсіпорындарындағы лизингтік
операциялардың ерекшеліктері
Салалардағы лизинг

Автокөлік жүйелерін
ақпараттық қамтамасыз ету

Деректерді талдаудың сандық
технологиялары

Көлік кәсіпорындары
қызметінің стратегиясы

Базалық құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер
мансаптық қажеттіліктерді
қанағаттандыру
үшін
Маркетинг,
менеджмент,
Экономика
саласындағы
білім
мен
дағдыларды
көрсету, мәселелерді жою
үшін кәсіби шешімдерді
құру
және
таңдау,
жағдайларды
талдау
жолымен
сыни
ойлау
қабілеті;
кәсіби
өсу
және
компаниялар
қызметін
ұйымдастыру
үшін
басқарушылық шешімдерді
әзірлеу үшін қаржы, есеп,
аудит, статистика және
талдау саласында іргелі
білім
мен
дағдыларды
қолдану;
макро
және +
+
+ + +
микродеңгейлерде
Экономикалық зерттеулер
жүргізу
әдістемесі
саласында
білім
мен
іскерлікке
ие
болу,
экономикадағы
қазіргі
үрдістер мен болжамдарды
бағалау,
сондай-ақ
экономикалық
есептерді
шешу үшін математикалық
әдістер мен ақпараттық
технологияларды қолдану.
- кәсіпорынның өндірістік- +
+
+ + +
шаруашылық
қызметіне
экономикалық
талдау
жүргізу
әдістемесі
саласында білімді қолдану,
инвестициялық
және
инновациялық жобаларды
әзірлеу
құнын
бағалау,
кәсіпорын
қызметінің
тиімділігін және олардың
қаржылық
жағдайын
бағалауды анықтау.

+
+
+

+
+
+

Жоспардың экономикалық бөлімдерін жасау үшін қажетті негізгі функциялар мен операцияларды, есептерді жүзеге асыруға, оларды
негіздеуге және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсынуға қабілетті. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің
қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді
жүйелендіруге және талдауға қабілетті. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын негізгі әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштерді қоса алғанда, қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаның әдістемесін есептеуге қабілетті. Экономика саласында бизнесжоспарды әзірлеу, теориялық және эксперименталды зерттеулер, жан-жақты гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімдері мен
қызығушылықтары бар тұлғаның кәсіби өсуін өздігінен жетілдіру процесінде қажетті шешім дағдыларын меңгерген. Экономикалық
процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометрикалық параметрлерді құруға, алынған нәтижелерді
талдауға және мазмұнды түсіндіруге, сондай-ақ басқару шешімдерін қабылдауға қабілетті.

Бейіндік құзыреті
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Салалардағы экономика

Автокөлік және құрылыс
ұйымдарындағы персоналдарға
еңбекақы төлеу
Жол-құрылыс ұйымдарында
бизнесті ұйымдастыру

Сала кәсіпорнында еңбекті
нормалау мен еңбекақы төлеуді
ұйымдастыру

Диплом алдындағы практика

Өндірістік практика

Көлік және құрылыста
кәсіпкерлік қызметті
ұйымдастыру

Кәсіпорын экономикасы

Кәсіпорынның құнын бағалау

Бейіндік құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер
кәсіпорынның
өндірістікшаруашылық
қызметіне
экономикалық
талдау
жүргізу
әдістемесі
саласында білімді қолдану,
инвестициялық
және
инновациялық жобаларды
әзірлеу
құнын
бағалау,
кәсіпорын
қызметінің
тиімділігін және олардың
қаржылық
жағдайын
бағалауды анықтау;
Еңбекті нормалау және +
+
+
+
еңбек үдерістерін жобалау
әдістерін
қолдану,
кәсіпорынның
дамуының
функционалдық
стратегияларының әдістерін
қолдану және жоспарлау
әдіснамасын әзірлеу;
алынған білімді кәсіпкерлік +
+
+ +
қызметте
шешімдерді
әзірлеу және іске асыру
үшін және кәсіпорынның
және
басқаруды
ұйымдастырудың
экономикалық қызметінің
практикалық
мәселелерін
шешуге дайын болу үшін
қолдану.

+
+
+

+
+
+

Жоспардың экономикалық бөлімдерін жасау үшін қажетті негізгі функциялар мен операцияларды, есептерді жүзеге
асыруға, оларды негіздеуге және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсынуға қабілетті.
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жүйелендіруге және талдауға қабілетті. Шаруашылық
жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді қоса алғанда,
қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаның әдістемесін есептеуге қабілетті. Экономика саласында бизнесжоспарды әзірлеу, теориялық және эксперименталды зерттеулер, жан-жақты гуманитарлық және жаратылыстануғылыми білімдері мен қызығушылықтары бар тұлғаның кәсіби өсуін өздігінен жетілдіру процесінде қажетті шешім
дағдыларын меңгерген. Экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және
эконометриялық параметрлерді құруға, алынған нәтижелерді талдауға және мазмұнды түсіндіруге, сондай-ақ басқару
шешімдерін қабылдауға қабілетті.

Бейіндік құзыреті

Бейіндік құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер
кәсіпорынның
өндірістік+ +
+
шаруашылық
қызметіне
экономикалық
талдау
жүргізу
әдістемесі
саласында білімді қолдану,
инвестициялық
және
инновациялық жобаларды
әзірлеу
құнын
бағалау,
кәсіпорын
қызметінің
тиімділігін және олардың
қаржылық
жағдайын
бағалауды анықтау;
Еңбекті нормалау және +
+
еңбек үдерістерін жобалау
әдістерін
қолдану,
кәсіпорынның
дамуының
функционалдық
стратегияларының әдістерін
қолдану және жоспарлау
әдіснамасын әзірлеу;
алынған білімді кәсіпкерлік +
+
+ + +
+
қызметте
шешімдерді
әзірлеу және іске асыру
үшін және кәсіпорынның
және
басқаруды
ұйымдастырудың
экономикалық қызметінің
практикалық
мәселелерін
шешуге дайын болу үшін
қолдану.
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+

+

+

Көліктегі жобаларды басқару

Жол-құрылыс ұйымдарында
жобаларды басқару

Құрылыстағы инвестицияларды
экономикалық бағалау
Машиналар, жабдықтар және
көлік құралдарының құнын
бағалау

Көлікте өндірісті ұйымдастыру

Автожол және құрылыс
кәсіпорындарында өндірісті
ұйымдастыру

Көліктегі экономика

6. Оқу модулінің картасы
№
р/с
1

2

Модуль атауы

Құзыреттілік

АТМ-ақпараттық
модулі;

технология Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа
білім мен іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді
орындауға жоғары мотивациясының болуы, өзін-өзі
дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби
шеберлікті арттыруға ұмтылу дағдыларын меңгеру.
Ғылыми зерттеулерді, жобалау қызметін жүзеге
асыру, ғылымның нақты саласында ғылыми әдістер
мен зерттеу тәсілдерін пайдалану. Алған теориялық
және практикалық білімдерін кәсіби қызметте
шығармашылықпен қолдана алады.
КОМ – Көптілді оқыту модулі
Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби өзара ісқимыл міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет
тілдерін грамматикалық білім жүйесі негізінде
тілдік және тілдік құралдарды пайдалануды жүзеге
асыруға қабілетті. Кәсіби қызметті жүзеге асыру
үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті меңгеру,
қойылған
міндеттерді
орындауға
жоғары
мотивациясының
болуы,
өзін-өзі
дамытуға,
біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберлікті
арттыруға ұмтылу дағдыларын меңгеру. Жазбаша
және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету.
Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін
кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және бизнесті
басқарудың негіздерін білу. Қойылған міндеттерді
шешу үшін болжанған салада іскерлік және
инновациялық белсенділік танытуға қабілетті.
Экономика саласындағы ұғымдық аппарат пен
терминологияны, экономикалық заңды және
санаттарды; қолданыстағы ұғымдық аппаратты
талдауға ғылыми көзқарас дағдыларын меңгерген.
ӘСБМ - әлеуметтік-саяси білім Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері
модулі
мен заңдылықтары туралы білімдерді меңгеру,
белсенді азаматтық ұстанымды, патриотизмді,
Қазақстан
халықтарының
мәдениеті
мен
дәстүрлеріне құрмет пен төзімділік көрсету. Өзінің
адамгершілік және азаматтық ұстанымын жасау.
Кәсіби этиканың талаптарын білу және осы
талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу,
командада жұмыс істеу, стандартты жағдайларда
шешім табу. Жинақталған тәжірибені сыни
тұрғыдан қайта ойлай білу, қажет болған жағдайда
өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгерту.
Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін
көрсету, өз позициясын дәлелдей білу.
ММ - Мамандық бойынша Экономика саласындағы ұғымдық аппарат пен
модуль
терминологияны, экономикалық заңды және
санаттарды; қолданыстағы ұғымдық аппаратты
талдауға ғылыми көзқарас дағдыларын меңгерген.
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КМ - Кәсіпкерлік модульдері

Қазақстандық және әлемдік экономикалардың
құрылымы мен даму үрдістері туралы жүйелі
түсініктерді біледі, қазіргі әлемдегі экономикалық
процестердің алуан түрлілігін, олардың қоғамда
болып жатқан басқа процестермен байланысын
түсінеді. Экономика саласында қабылданатын және
іске асырылатын шешімдерді негіздеуге қабілетті
ақпаратқа
техникалық-экономикалық
талдау
жүргізу әдістерін меңгерген. Экономикалық
құбылыстар мен процестерді талдау және моделдеу,
болжау кезінде экономикадағы математикалық
әдістер мен модельдерді пайдалануды біледі.
Бухгалтерлік есеп және аудит, қаржылық
менеджмент,
халықаралық
экономикалық
қатынастар негіздерін, сондай-ақ экономикалық
және басқарушылық шешімдерді қабылдау және
іске асыру принциптерін біледі. Әлемдік және
отандық экономиканың, жүйелік талдаудың
принциптерін меңгерген, әртүрлі құбылыстарды
сипаттау және болжау үшін модельдерді құрастыра
және пайдалана алады, олардың сапалық және
сандық
талдауын
жүзеге
асыра
алады.
Ұйымдастырушылық
құрылым
дағдыларын,
экономикаға қатысты тиімділік өлшемдерін басқару
және реттеу әдістерін, сондай-ақ қазіргі заманғы
білім беру технологияларын пайдалану бойынша
білімдерді меңгерген.
Жоспардың экономикалық бөлімдерін жасау үшін
қажетті негізгі функциялар мен операцияларды,
есептерді жүзеге асыруға, оларды негіздеуге және
ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс
нәтижелерін ұсынуға қабілетті. Шаруашылық
жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын
экономикалық
және
әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы
деректерді жүйелендіруге және талдауға қабілетті.
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін
сипаттайтын
негізгі
әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштерді
қоса
алғанда,
қолданыстағы
нормативтік-құқықтық
базаның
әдістемесін
есептеуге қабілетті. Экономика саласында бизнесжоспарды
әзірлеу,
теориялық
және
эксперименталды
зерттеулер,
жан-жақты
гуманитарлық
және
жаратылыстану-ғылыми
білімдері мен қызығушылықтары бар тұлғаның
кәсіби өсуін өздігінен жетілдіру процесінде қажетті
шешім дағдыларын меңгерген. Экономикалық
процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде
стандартты теориялық және эконометриялық
параметрлерді құруға, алынған нәтижелерді
талдауға және мазмұнды түсіндіруге, сондай-ақ
басқару шешімдерін қабылдауға қабілетті.
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ҚОМ – Қосымша оқыту модулі

ДШМ –
модулі

Дене

Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері
мен заңдылықтары туралы білімдерді меңгеру,
белсенді азаматтық ұстанымды, патриотизмді,
Қазақстан
халықтарының
мәдениеті
мен
дәстүрлеріне құрмет пен төзімділік көрсету. Өзінің
адамгершілік және азаматтық ұстанымын жасау.
Кәсіби этиканың талаптарын білу және осы
талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу,
командада жұмыс істеу, стандартты жағдайларда
шешім табу. Нақты салада күтілетін нәтижелерді
алу үшін кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және
бизнесті басқарудың негіздерін білу. Қойылған
міндеттерді шешу үшін болжанған салада іскерлік
және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті.
Экономика саласындағы ұғымдық аппарат пен
терминологияны, экономикалық заңдар мен
санаттарды; қолданыстағы ұғымдық аппаратты
талдауға
ғылыми
тәсілдердің
дағдыларын
меңгерген.
шынықтыру КК3: Өзінің адамгершілік және азаматтық
ұстанымын жасау. Кәсіби этиканың талаптарын білу
және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын
болу, командада жұмыс істеу, стандартты
жағдайларда шешім табу.
КК4: Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта
ойлай білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби
қызметінің түрі мен сипатын өзгерту.
КК5: Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті
жаңа білімдер мен дағдыларды меңгеру, өз алдына
қойылған
міндеттерді
орындаудың,
өзін-өзі
дамытуға,
кәсіби
дамуына
және
кәсіби
дағдыларының
өсуіне
ұмтылуға
жоғары
ынталандыруды қамтамасыз ету.

ЖБП/ЖК

SIK 1101

ЖБП/ЖК
ЖБП/ЖК

Fil 1102
IYa 1103
K(R)Ya
1104
IKT 2105

ЖБП/ЖК
ЖБП/ЖК
ЖБП/ЖК

Pol 1106
Soc 1107

Кредит көлемі
KZ
ECTS

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР - 56 кредит
ЖОО компоненті - 51 кредит
Қазақстанның қазіргі заманғы
5
5
тарихы
Философия
5
5
Шет тілі
10
10
Қазақ (орыс) тілі
10
10
Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар (ағылш. тілінде)
Әлеуметтік-саяси білім модулі
(саясаттану,
әлеуметтану,

Бақылау
түрі

Құзырлылықты қалыптастырушы
пән атаулары

Семестр

Пәндер
коды

Сағат
саны

МК/ЖК/
ТК

7. "Экономика" білім беру бағдарламасының мазмұны

150

1

емтихан

150
300

2
1,2

емтихан
емтихан

300

1,2

емтихан

5

5

150

3

емтихан

8

13

240

1

емтихан
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ЖБП/ЖК

Ps 1108
Kul 1109
FK1110

мәдениеттану, психология)
Дене шынықтыру

240

1,2,
3,4

8

150

3

емтихан

8
8
5
5
8
10
8
8
10
2
5

150
150
90
150
150
180
150
150
180
30
90

3
4
3
4
1
2
4
3
2
2
4

емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
отчет
отчет

5

10

150

4

емтихан

5

8

150

6

емтихан

5

8

150

4

емтихан

5

8

150

3

емтихан

5

8

150

5

емтихан

5

8

150

5

емтихан

6

10

180

7

емтихан

5

8

150

5

емтихан

5

8

150

5

емтихан

6

10

180

7

емтихан

8

Таңдау компоненті - 5 кредит
ЖБП/ТК

OEP
21(2)01
TP 21(2)01

БД/ЖК
БД/ЖК
БД/ЖК
БД/ЖК
БД/ЖК
БД/ЖК
БД/ЖК
БД/ЖК
БД/ЖК
БД/ЖК
БД/ЖК

РОIYa 2204
МezhE 2207
МЕ 2205
Men 2208
ET 1201
Mik 1202
Mac 2209
Mar 2206
Stat 1203
UP 1210
PzP 2211

БД/ТК

GRE
22(2)02
GMU
22(2)02
ITDSP
32(2)08

БД/ТК
ITT 32(2)08
OBUAASP
22(2)03
БД/ТК

БД/ТК

БД/ТК

БД/ТК

БД/ТК

БД/ТК

БД/ТК

БД/ТК

BUAT
22(2)03
FASP
22(2)01
FTO
22(2)01
OM 32(2)04
MAP
32(2)04
RRASU
32(2)05
RRTU
32(2)05
EADDSP
42(2)10
OEA
42(2)10
ZOSSS
32(2)06
ZO 32(2)06
ZTAD
32(2)07
IOAS
32(2)07
OLOASP
42(2)11

Экономика және құқық негіздері

5
Көлік құқығы
БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР - 112 кредит
ЖОО компоненті - 49 кредит
Кәсіби бағытталған шет тілі
5
Халықаралық экономика
5
Экономикадағы математика
3
Менеджмент
5
Экономикалық теория
5
Микроэкономика
6
Макроэкономика
5
Маркетинг
5
Статистика
6
Оқу практикасы
1
Өндірістік практика 1
3
Таңдау компоненті - 63 кредит
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Мемлекеттік және жергілікті
басқару
Жол-құрылыс
кәсіпорындарындағы
инновациялық технологиялар
Инновациялық көлік
технологиялары
Автожол және құрылыс
кәсіпорындарындағы бухгалтерлік
есеп пен аудиттің ерекшеліктері
Көліктегі бухгалтерлік есеп және
аудит
Автожол және құрылыс
кәсіпорындарындағы қаржы
Көлік саласының қаржылары
Салалық менеджмент
Автокөлік кәсіпорындарындағы
менеджмент
Автожол және құрылыс қызметтері
нарығын реттеу
Көлік қызметтері нарығын реттеу
Жол-құрылыс кәсіпорындарының
қызметін экономикалық талдау
Салалық экономикалық талдау
Құрылыстағы баға белгілеу және
сметалық құнын анықтау
Салалардағы баға белгілеу
Деректерді талдаудың сандық
технологиялары
Автокөлік жүйелерін ақпараттық
қамтамасыз ету
Автожол және құрылыс
кәсіпорындарындағы лизингтік
операциялардың ерекшеліктері
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LO 42(2)11
SPASP
42(2)12
БД/ТК
SDTP
42(2)12
ERTASP
32(2)09
БД/ТК
RTT
32(2)09

ПД/ЖК
ПД/ЖК
ПД/ЖК
ПД/ЖК

EP 3301
OPDTS
4302
PzP 3303
PP 4304
ONOTPO
33(2)02

ПД/ТК

ПД/ТК
ПД/ТК

OTPASO
33(2)02
OBDSO
33(2)01
OSP 33(2)01
EO 33(2)03
ET 33(2)03
OPASP
43(2)05

ПД/ТК

ПД/ТК

ПД/ТК

OPT
43(2)05
EOIS
33(2)04
OSMOTS
33(2)04
UPDSO
43(2)06
UPT
43(2)06

ДВО

CME.RZh 1

ДВО

UP 1210

ДВО

POP

Салалардағы лизинг
Автожол және құрылыс
кәсіпорындарындағы стратегиялық
жоспарлау
Көлік кәсіпорындары қызметінің
стратегиясы
Автожол және құрылыс
кәсіпорындарындағы еңбек
нарығының экономикасы

6

10

180

7

емтихан

5

8

150

6

емтихан

8

150

5

емтихан

10

180

7

емтихан

8
20

150
360

6
8

отчет
отчет

8

150

6

емтихан

8

150

5

емтихан

8

150

6

емтихан

10

180

7

5

8

150

6

емтихан

6

10

180

7

емтихан

60

1

емтихан

60

2

емтихан

90

3

емтихан

Көліктегі еңбек нарығы
БЕЙІНДІК ПӘНДЕР - 59 кредит
ЖОО компоненті - 28 кредит
Кәсіпорын экономикасы
5
Көлік және құрылыста кәсіпкерлік
6
қызметті ұйымдастыру
Өндірістік практика
5
Диплом алдындағы практика
12
Таңдау компоненті - 32 кредит
Сала кәсіпорындарындағы
еңбекақы төлеу мен нормалауды
ұйымдастыру
5
Автокөлік және құрылыс
ұйымдарындағы персоналдың
еңбегіне ақы төлеу
Жол-құрылыс ұйымдарында
бизнесті ұйымдастыру
5
Кәсіпорынның құнын бағалау
Салалардағы экономика
5
Көліктегі экономика
Автожол және құрылыс
кәсіпорындарында өндірісті
ұйымдастыру
6
Көлікте өндірісті ұйымдастыру
Құрылыстағы инвестицияларды
экономикалық бағалау
Машиналар, жабдықтар және көлік
құралдарының құнын бағалау
Жол-құрылыс ұйымдарында
жобаларды басқару
Көліктегі жобаларды басқару

ОҚЫТУДЫҢ ҚОСЫМША ТҮРЛЕРІ -7 кредит
"Мәнгілік ел" құндылығы. Рухани
2
3
жаңғыру.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
2
3
мәдениет негіздері
Кәсіпкерліктің құқықтық негіздері
3

Жалпы білім беру
Базалық
Бейіндік
ДВО
Қорытынды аттестаттау
Жиыны:

56
112
59
7
12
247
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1680
3360
1800
210
360
7410
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