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1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ
1.1 Түсіндірме жазба
Білім мен кәсіби машық-заманауи білім беру жүйесінің негізгі бағдарлары.
"Қазақстан - 2050" жаңа бағытын ескере отырып, қазіргі заманғы жоғары оқу орны
инженерлік білім беру мен қазіргі заманғы техникалық мамандықтар жүйесін дамытуды
қамтамасыз етуге тиіс. Жоғары білім, ең алдымен, ұлттық экономиканың мамандарға
деген ағымдағы және перспективалық қажеттіліктерін барынша қанағаттандыруға
бағытталуы керек.
Білім беру бағдарламасы келесі нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленген:
1. Қазақстан Республикасы Президентінің 15.02 №636 Жарлығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары. 2018 ж;
2. "Білім туралы" 27.07.2007 ж. №319-111 ҚР Заңы 11.07.2017 ж. (04.07. жағдай
бойынша ӛзгерістер мен толықтырулармен. 2018ж.№171-VI.)
3. ҚР Президентінің 27.12.2019 ж. № 988 Жарлығымен бекітілген ҚР білім беруді
және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;
4. ҚР БҒМ министрінің 20.04.2011 ж. № 152 бұйрығымен бекітілген Кредиттік оқыту
технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары (12.10.2018 ж. № 563
ӛзгерістер мен толықтырулармен).);
5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы
№ 604 бұйрығымен бекітілген (05.05.2020 ж. №182 ӛзгерістерімен) жоғары білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде 2018 жылғы 1 қарашада № 17669 болып тіркелді.
6.Кәсіби стандарт: "Фирманың ресурстарын жоспарлау және талдау саласындағы
қызмет". "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма
Тӛрағасы орынбасарының 26.12.2019 ж. №263 бұйрығына 85-қосымша
7. ҚазАЖИ нормативтік-құқықтық құжаттары.
Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген 30.05.2019 жылғы №
KZ70LAA00016207 лицензиясы негізінде жүзеге асырылады.
"Экономика" білім беру бағдарламасы "6в04101 Экономика" білім беру
бағдарламасы бойынша экономика бакалавры академиялық дәрежесін бере отырып,
кемінде 4 жыл нормативтік оқу мерзімімен бакалаврларды даярлауға бағытталған.
"Экономика" білім беру бағдарламасын меңгерудің нормативтік мерзімдері күндізгі
оқу нысанында білім алу және біліктілік беру мынадай: жалпы орта білім беру базасында
– 4 жыл; Техникалық және кәсіптік білім беру базасында – 3 жыл, жоғары білім беру
базасында-2 жыл.
Білім беру бағдарламасының миссиясы жоғары білім беру саласындағы білім беру
қызметтерінің жоғары сапасын ұсынуға қол жеткізу, Болон процесінің қағидаттарын және
қазіргі заманғы сапа стандарттарын іске асыру арқылы "Экономика" білім беру
бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау жӛніндегі ұлттық кеңістіктегі кӛшбасшылыққа
қол жеткізу болып табылады.
Білім беру бағдарламасының міндеті:
- экономика, ӛндірісті басқару және ұйымдастыру саласында толыққанды, сапалы
білім, Кәсіби құзыреттілік алу;;
- жоғары жалпы интеллектуалдық даму деңгейіне қол жеткізу, гуманитарлық
мәдениетті, жоғары адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, еңбекті ғылыми
ұйымдастыру мәдениеті мен ойлау дағдысын меңгеру;
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- шығармашылық әлеуетті, бастаманы және жаңашылдықты дамыту;
- кӛпсалалы білім берудің келесі сатысында студенттердің білім алуын жалғастыру;
- түлектердің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі үшін жағдайларды
қамтамасыз ету болып табылады.
1.2 Терминдер мен анықтамалар
Осы білім беру бағдарламасында "Білім туралы" ҚР Заңына сәйкес терминдер мен
анықтамалар, сондай-ақ Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол ұлттық
университеті (Қазади) қабылдаған терминдер пайдаланылады):
Бакалавр - жоғары білімнің тиісті білім беру бағдарламаларын меңгерген
тұлғаларға берілетін академиялық дәреже.
Кәсіби қызмет түрі - оны ӛзгерту, қайта құру мақсатында кәсіби қызмет
объектілеріне әсер ету әдістері, тәсілдері, тәсілдері, сипаты.
Дублин дескрипторы - жоғары білім біліктілігінің Еуропалық шеңбері. Әр түрлі
біліктілік деңгейлері үшін оқыту нәтижелерін жалпыланған түрде сипаттайды.
Дескрипторлар жүйесі инвариантты, яғни белгілі бір білім беру мәнмәтініне байланысты
емес, бұл біліктіліктерді сәйкестендіруді жеңілдетеді. Дублин дескрипторлары жоғары
білім берудің әр циклінде оқу нәтижелерін бағалауға келісілген талаптарды ұсынады және
оларды ұлттық жоғары білім беру жүйелерінде егжей-тегжейлі қолдануға болады.
Сынақ бірлігі (кредит) - білім беру бағдарламасының еңбек сыйымдылығының
ӛлшемі.
Құзыреттілік - белгілі бір салада табысты қызмет ету үшін білімді, дағдыларды
және жеке қасиеттерді қолдану мүмкіндігі.
Модуль - тәрбиелеудің, оқытудың белгіленген мақсаттары мен нәтижелеріне
қатысты белгілі бір логикалық аяқталуы бар оқу пәні (курсы) немесе оқу пәндері
(курстары) бӛліктерінің жиынтығы.
Даярлау бағыты - тиісті кәсіптік сала үшін мамандар даярлауға бағытталған
әртүрлі деңгейдегі білім беру бағдарламаларының жиынтығы.
Кәсіби қызмет саласы - олардың ғылыми, әлеуметтік, экономикалық, ӛндірістік
кӛрінісіндегі кәсіби қызмет объектілерінің жиынтығы.
Кәсіби қызметтің объектісі - әсер етуге бағытталған жүйелер, заттар, құбылыстар,
процестер.
Оқыту нәтижелері - меңгерілген білім, білік және игерілген құзыреттілік.
ҚазАЖИ - жоғары оқу орны:
- дайындық бағыттарының кең спектрі бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі кәсіптік білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады;
- ғылымдардың кең спектрі бойынша іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді
орындайды.
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2. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ
Білім беру
бағдарламасының
мақсаты

Білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты білім алушыларды
ұлттық экономиканың индустриялық-инновациялық дамуына
белсенді қатысу үшін қажетті, ҚР-ның әлемдік экономикалық
кеңістікке толық кірігуін қамтамасыз ететін білім мен
дағдыларға
дайындау
болып
табылады.
Білім
беру
бағдарламасының түпкі мақсаты жол және құрылыс салалары
үшін біліктілігі жоғары экономист-талдаушыларды даярлауға
бағытталған
Білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау бағытының картасы
Кадрларды даярлау
6В041 Бизнес және басқару
бағыттарының коды
және жіктелуі
ББ тобының коды
В044 Менеджмент және басқару
және атауы
Білім беру
6В04101 Экономика
бағдарламасының
коды және атауы
Бітірушінің біліктілік сипаттамасы
Академиялық
Экономика бакалавры
дәрежесі
Маман
"6В04101- – Экономика" БББ бойынша экономика бакалаврлары
лауазымдарының
экономика және статистика саласындағы басшылар, мамандар
тізбесі
және басқа да қызметшілер, қаржы және экономикалық
бӛлімдер, талдау бӛлімшелері, әртүрлі салалар мен меншік
нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар лауазымдарын атқара
алады
Кәсіби қызмет саласы Кәсіби қызмет салалары мемлекеттік органдар, меншіктің
барлық нысанындағы мекемелер мен ұйымдар, нарықтық
инфрақұрылым буындарындағы экономиканы мемлекеттік
реттеуді басқару органдары, ғылыми – зерттеу мекемелері болып
табылады.
"6В04101– Экономика" БББ бойынша экономика бакалавры
мынадай салаларда талдамалық, ғылыми-зерттеу, ұйымдастырубасқару (әкімшілік) және білім беру (педагогикалық) қызметін
жүзеге асыра алады: салалық және ӛңірлік нарықтардың, әртүрлі
ұйымдық-құқықтық
нысандағы
шаруашылық
жүргізуші
субъектілердің жұмыс істеуін зерттеу; кәсіпорын менеджменті
жүйесін жетілдіру; кәсіпорындардың экономикалық стратегиясы
мен саясатын қалыптастыру; мемлекеттік, салалық және фирма
ішіндегі деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық қатынастарды
реттеу.
Осы БББ бакалавры экономикалық және ұйымдастырушылық
сипаттағы мәселелерді шешуге, заманауи технологияларды
қолдануға, ақпаратты ӛңдеуге, динамикалық ӛзгеретін орта
жағдайында шешім қабылдауға қатысты арнайы теориялық білім
мен практикалық дағдылардың жиынтығына ие болуы керек.
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Кәсіби қызмет
объектісі

Кәсіби қызметтің
функциялары

Стандартты емес жағдайларда, белгісіздік пен қауіп жағдайында
практикалық мәселелер мен мәселелерді шешу үшін жеткілікті
теориялық дайындыққа ие болыңыз. Бакалавр іс жүзінде
шығармашылық, белсенді, кәсіби және әлеуметтік қызметке,
экономикалық және басқа да басқару функциялары шеңберіндегі
практикалық міндеттерді сапалы орындауға дайын болуы керек,
ӛндірісті
ұйымдастыру
негіздері,
қоғам
дамуының
озакономерлілігі, материалдық тауарлар мен қызметтерді ӛндіру,
бӛлу, айырбастау және тұтыну процесінде адамдардың
экономикалық мінез-құлқы туралы теориялық түсінікке ие
болуы керек
"6В04101 - Экономика" БББ бойынша бакалаврдың кәсіби
қызметінің объектілері болып олардың қызмет түріне, меншік
нысанына, қатысушылар санатына (ҚР резиденттері мен
бейрезиденттері), ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан
ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық, қаржылық,
маркетингтік, ӛндірістік-экономикалық және талдау қызметтері,
республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік
органдар; ғылыми-зерттеу институттары, бастауыш кәсіптік,
орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білімнің білім беру мекемелері
болып табылады.
- Ұлттық экономика салаларын дамыту бойынша мемлекеттік
бағдарламаларды әзірлеуге қатысу;
- кәсіпорынды басқару бойынша қызметті ұйымдастыру,
жоспарлау және үйлестіру және оның нарықтық стратегиясын
қалыптастыру;;
- барлық бӛлімшелердің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру
жӛніндегі іс-шараларды әзірлеу, оның ішінде: шығыстарды
жоспарлау, болжау, басқару және материалдық-техникалық
жабдықтау, логистика, ӛткізу;
- ӛндірістік бағдарламаларды, жобаларды, кәсіпорынның даму
стратегиясын іске асыруды қамтамасыз ету;
- шаруашылық жүргізуші субъектілердің сыртқы экономикалық
қызметін жоспарлау және жүзеге асыру;
- жұмыс күшін ұстауға арналған шығындарды жоспарлау, еңбекті
ұйымдастыру және нормалау бойынша талдамалық есептеулерді
жүргізу, жалақыны есептеу әдістемесін жетілдіру және еңбекақы
қорын бӛлу;
- жоспарлауды
басқару,
жобалау,
жобалау
алдындағы
құжаттаманың халықаралық стандарттарға сәйкестігі бӛлігінде
сараптама бойынша жұмыстарды жүзеге асыру;
- Шаруашылық
субъектілерінің
есептілігінде
қамтылған
қаржылық, бухгалтерлік және ӛзге де ақпаратты экономикалық
талдауды және түсіндіруді жүзеге асыру және алынған
мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану;
- типтік әдістемелер және негізгі құралдар, қорларды
басқару,шығындарды
басқару
бойынша
қолданыстағы
нормативтік-құқықтық база негізінде талдау есептерін жүргізу;
кәсіпорынның экономикалық тиімділігін анықтау;
- экономикалық негіздеме және материалдық және материалдық
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емес ӛндіріс саласында 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 қызмет түрлері - ұйымдастыру-технологиялық;
- ӛндірістік-басқарушылық;
- жобалық;
- ғылыми-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық)
Құзыреттер тізімі
КК1: Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен
заңдылықтары туралы білімді меңгеру, белсенді азаматтық
ұстаным, патриотизм, Қазақстан халықтарының мәдениеті мен
дәстүрлеріне құрмет пен тӛзімділік таныту.
КК2: Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас
мәселелерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерін
грамматикалық білу жүйесі негізінде тілдік және сӛйлеу
құралдарын пайдалануды жүзеге асыруға қабілетті.
КК3: Жеке адамгершілік және азаматтық ұстанымды дамыту.
Кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет
етуге дайын болу, командада жұмыс істеу, стандартты
жағдайларда шешім табу.
КК4: Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарастыра
білу, қажет болған жағдайда ӛзінің кәсіби қызметінің түрі мен
сипатын ӛзгерту.
КК5: Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен
дағдыларды игеру дағдыларын меңгеру, қойылған міндеттерді
орындауға Жоғары уәждемеге ие болу, ӛзін-ӛзі дамытуға,
біліктілігін арттыруға және кәсіби шеберлігін арттыруға ұмтылу.
КК6: Ғылыми зерттеулерді, жобалық қызметті жүзеге асыру,
ғылымның нақты саласында зерттеудің ғылыми әдістері мен
тәсілдерін пайдалану.
КК7: Жазбаша және ауызша сӛйлеу мәдениетін, ӛз ұстанымын
дәлелдей білуін кӛрсету.
КК8: Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби
қызметте шығармашылықпен қолдана алады.
КК9: Белгілі бір салада күтілетін нәтижелерге қол жеткізу үшін
кәсіпкерлік қызметтің, ӛндірісті және бизнесті басқарудың
негіздерін білу.
КК10: Қойылған міндеттерді шешу үшін кӛзделген салада
іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті.
КК11: Экономика саласындағы ұғымдық аппаратты және
терминологияны, экономикалық заңдар мен санаттарды;
қолданыстағы ұғымдық аппаратты талдауға ғылыми тәсілдер
дағдыларын меңгерген.
КК12: Қазақстандық және әлемдік экономиканың даму
құрылымдары мен үрдістері туралы жүйелі түсінікті біледі,
қазіргі әлемдегі экономикалық процестердің алуан түрлілігін,
олардың қоғамда болып жатқан басқа процестермен байланысын
түсінеді.
8
Ф КазАЖИ 16-17-01. Модульдік білім беру бағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ ИНСТИТУТЫ
Автожол факультеті

Оқу нәтижелері

КК13: Экономика саласында қабылданатын және іске
асырылатын шешімдерді негіздеуге қабілетті ақпаратқа
техникалық-экономикалық талдау жүргізу әдістерін біледі.
КК14: Владеет методами проведения технико-экономического
анализа информации, способной обосновывать принимаемые и
реализуемые решения в сфере экономики.
КК15:
Бухгалтерлік
есеп
пен
аудиттің,
қаржылық
менеджменттің, халықаралық экономикалық қатынастардың
негіздерін, сондай-ақ экономикалық және басқарушылық
шешімдерді қабылдау мен іске асыру қағидаттарын біледі.
КК16: Әлемдік және отандық экономика, жүйелік талдау
принциптеріне ие, түрлі құбылыстарды сипаттау және болжау
үшін үлгілерді құрастыра және қолдана алады, олардың сапалық
және сандық талдауын жүзеге асыра алады.
КК17: Ұйымдастырушылық құрылым дағдыларын, экономикаға
қатысты тиімділік критерийлерін басқару және реттеу әдістерін,
сондай-ақ қазіргі заманғы білім беру технологияларын
пайдалану бойынша білімді меңгерген.
КК18: Негізгі функциялар мен операцияларды жүзеге асыруға
қабілетті жоспардың экономикалық бӛлімдерін құруға қажетті
есептеулер, оларды негіздеу және ұйымда қабылданған
стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну.
КК19: Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін
сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық
кӛрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді
жүйелеуге және талдауға қабілетті.
КК20: Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін
сипаттайтын негізгі әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді
қоса алғанда, қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаның
әдістемесін есептеуге қабілетті.
КК21: Бизнес-жоспарды әзірлеу, экономика саласындағы
теориялық және эксперименттік зерттеулер, жан-жақты
гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімдері мен
қызығушылықтары бар тұлғаның кәсіби ӛсуін ӛзін-ӛзі жетілдіру
процесінде қажетті шешімдер дағдыларын меңгерген.
КК22: Экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау
негізінде стандартты теориялық және эконометрикалық
параметрлерді құруға, алынған нәтижелерді талдауға және
мазмұнды түсіндіруге, сондай-ақ басқарушылық шешімдер
қабылдауға қабілетті.
ON1: Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын, сондай-ақ бүкіл
әлеуметтік-саяси кластерді зерттеудің ғылыми әдістері мен
тәсілдерін қолдану
ON2: Ақпараттық технологияларды, қазақ, орыс және шет
тілдерін білетін және салауатты ӛмір салтына бағдарланған
болашақ
маманның
дүниетанымдық,
азаматтық
және
адамгершілік ұстанымдарын пайдалануды жүзеге асыру
ON3: Мансап қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін Маркетинг,
менеджмент, экономика саласында білімі мен дағдыларын
кӛрсету, жағдайларды талдау, проблемаларды шешу үшін кәсіби
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шешімдерді құру және таңдау арқылы сыни ойлау қабілеті
ON4: Қаржы, есеп, аудит, статистика және талдау саласындағы
іргелі білім мен дағдыларды кәсіби ӛсу және компаниялар
қызметін ұйымдастыру үшін басқарушылық шешімдерді әзірлеу
үшін қолдану
ON5: Макро және микро деңгейлерде Экономикалық зерттеулер
жүргізу әдістемесі саласында білім мен дағдыға ие болу,
экономикадағы қазіргі заманғы процестер мен болжамдарды
бағалау, сондай-ақ экономикалық есептерді шешу үшін
математикалық әдістер мен ақпараттық технологияларды
пайдалану
ON6:
Кәсіпорынның
ӛндірістік-шаруашылық
қызметіне
экономикалық талдау жүргізу әдістемесі саласындағы білімді
қолдану, инвестициялық және инновациялық жобаларды әзірлеу
құнын бағалау, кәсіпорын қызметінің тиімділігін және олардың
қаржылық жай-күйін бағалауды айқындау
ON7: Жоспарлау әдіснамасын әзірлеу және кәсіпорынды
дамытудың функционалдық стратегияларының әдістерін
пайдалану, еңбек процестерін жобалау және Еңбекті нормалау
әдістерін қолдану
ON8: Кәсіпкерлік қызметте шешімдерді әзірлеу және іске асыру
және кәсіпорын мен басқаруды ұйымдастырудың экономикалық
қызметінің практикалық мәселелерін шешуге дайындық үшін
алған білімдерін қолдану
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3. ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ
ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛАТЫН
АРАҚАТЫНАСЫНЫҢ МАТРИЦАСЫ
Құзыреттілік
коды
КК1
КК2
КК3
КК4
КК5
КК6
КК7
КК8
КК9
КК10
КК11
КК12
КК13
КК14
КК15
КК16
КК17
КК18
КК19
КК20
КК21
КК22

ON1

ON2

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

БОЙЫНША ОҚЫТУ
ҚҰЗЫРЕТТЕРМЕН

ON3

ON4

ON5

ON6

ON7

ON8

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

4. ҚҰЗЫРЕТТІЛІК КАРТАСЫ
Жалпы білім беру құзыреттері
КК1: мемлекеттің тарихи дамуының негізгі
кезеңдері мен заңдылықтары туралы білімді
меңгеру,
белсенді
азаматтық
позицияны,
патриотизмді, Қазақстан халықтарының мәдениеті
мен дәстүрлеріне құрмет пен тӛзімділікті кӛрсету.
Кк2: тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби
ӛзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс
және шет тілдерін грамматикалық білу жүйесі
негізінде тілдік және сӛйлеу құралдарын
пайдалануды жүзеге асыруға қабілетті.
КК3: ӛзінің моральдық ойын ұстанымын дамыту.
Кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға
сәйкес әрекет етуге дайын болу, командалық
жұмыс, стандартты жағдайларда шешім табу.
КК4: жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан
қайта қарастыра білу, ӛзінің кәсіби қызметінің түрі
мен сипатын ӛзгерту.
КК5: кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті
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Оқу нәтижесі
ON1: Қазақстанның қазіргі заманғы
тарихын,
сондай-ақ
бүкіл
әлеуметтік-саяси
кластерді
зерттеудің ғылыми әдістері мен
тәсілдерін қолдану
ON2: ақпараттық технологияларды,
қазақ, орыс және шет тілдерін
білетін және салауатты ӛмір
салтына
бағытталған
болашақ
маманның
дүниетанымдық,
азаматтық
және
адамгершілік
ұстанымдарын пайдалануды жүзеге
асыру

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ ИНСТИТУТЫ
Автожол факультеті

жаңа білім мен дағдыларды игеру дағдыларын
меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға Жоғары
уәждемеге ие болу, ӛзін-ӛзі дамытуға, біліктілікті
арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға
ұмтылу.
КК6: ғылыми зерттеулерді, жобалық қызметті
жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында
зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін
пайдалану.
КК7: жазбаша және ауызша сӛйлеу мәдениетін, ӛз
ұстанымын дәлелдей білу.
КК8: алған теориялық және практикалық
білімдерін кәсіби қызметте шығармашылықпен
қолдана алады.
КК9: белгілі бір салада күтілетін нәтижелерге қол
жеткізу үшін кәсіпкерлік қызметтің, ӛндірісті және
бизнесті басқарудың негіздерін білу.
КК10: қойылған міндеттерді шешу үшін
болжанатын салада іскерлік және инновациялық
белсенділік танытуға қабілетті.
КК11:
экономика
саласындағы
ұғымдық
аппаратты және терминологияны, экономикалық
заңдар мен санаттарды; қолданыстағы ұғымдық
аппаратты талдауға ғылыми тәсілдер дағдыларын
меңгерген.
Базалық құзыреттер
КК11:
экономика
саласындағы
ұғымдық
аппаратты және терминологияны, экономикалық
заңдар мен санаттарды; қолданыстағы ұғымдық
аппаратты талдауға ғылыми тәсілдер дағдыларын
меңгерген.
КК12: қазақстандық және әлемдік экономиканың
даму құрылымдары мен үрдістері туралы жүйелі
түсінікті біледі, қазіргі әлемдегі экономикалық
процестердің алуан түрлілігін, олардың қоғамда
болып жатқан басқа процестермен байланысын
түсінеді.
КК13: экономика саласында қабылданатын және
іске асырылатын шешімдерді негіздеуге қабілетті
ақпаратқа
техникалық-экономикалық
талдау
жүргізу әдістерін меңгерген.
КК14: экономикалық құбылыстар мен процестерді
талдау
және
модельдеу,
болжау
кезінде
экономикада
математикалық
әдістер
мен
модельдердің қолданылуын біледі.
КК15: бухгалтерлік есеп және аудит негіздерін,
қаржылық
менеджментті,
Халықаралық
экономикалық
қатынастарды,
сондай-ақ
экономикалық және басқарушылық шешімдерді
қабылдау және іске асыру принциптерін біледі.
12
Ф КазАЖИ 16-17-01. Модульдік білім беру бағдарламасы

Оқу нәтижесі
ON3: Маркетинг, менеджмент,
мансап
қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін экономика
саласындағы білім мен дағдыларды
кӛрсету,
жағдайларды
талдау,
проблемаларды шешу үшін кәсіби
шешімдерді құру және таңдау
арқылы сыни ойлау қабілеті
ON4:
қаржы,
есеп,
аудит,
статистика
және
талдау
саласындағы іргелі білім мен
дағдыларды кәсіби ӛсу және
компаниялардың
қызметін
ұйымдастыру үшін басқарушылық
шешімдерді әзірлеу үшін қолдану
ON5:
макро
және
микро
деңгейлерде
Экономикалық
зерттеулер
жүргізу
әдістемесі
саласында білім мен дағдыға ие
болу,
экономикадағы
қазіргі
заманғы
процестер
мен
болжамдарды бағалау, сондай-ақ
экономикалық есептерді шешу үшін
математикалық
әдістер
мен

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ ИНСТИТУТЫ
Автожол факультеті

КК16: әлемдік және отандық экономика, жүйелік
талдау қағидаттарына ие, әртүрлі құбылыстарды
сипаттау және болжау үшін модельдерді құра және
пайдалана алады, олардың сапалық және сандық
талдауын жүзеге асыра алады.
КК17: ұйымдастырушылық құрылым дағдыларын,
экономикаға қатысты тиімділік критерийлерін
басқару және реттеу әдістерін, сондай-ақ заманауи
білім беру технологияларын пайдалану бойынша
білімді меңгерген.
Бейіндік құзырет:
КК18:Способен осуществлять основные функции
и операции
необходимые для составления экономических
разделов плана, расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами.
КК19:Способен
систематизировать
и
анализировать исходные данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
КК20:Способен
рассчитывать
методику
действующей нормативно-правовой базы, включая
основные социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
КК21: Владеет навыками решения, которые
необходимо в процессе разработки бизнес-плана,
теоретических и экспериментальных исследований
в области экономики, самосовершенствования
профессионального
роста
личности
с
разносторонними
гуманитарными
и
естественнонаучным знаниями и интересами.
КК22:Способен моделировать на основе описания
экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические
параметры, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты, а также
принимать управленческие решения.

ақпараттық
технологияларды
пайдалану
ON6: кәсіпорынның ӛндірістікшаруашылық
қызметіне
экономикалық
талдау
жүргізу
әдістемесі саласындағы білімді
қолдану,
инвестициялық
және
инновациялық жобаларды әзірлеу
құнын
бағалау,
кәсіпорын
қызметінің
тиімділігін
және
олардың
қаржылық
жай-күйін
бағалауды айқындау
Оқу нәтижелері
ON6: Применять знания в области
методики
проведения
экономического
анализа
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия,
оценивать стоимость разработки
инвестиционных и инновационных
проектов,
определять
оценку
эффективности
деятельности
предприятия и их финансового
состояния
ON7: Разрабатывать методологию
планирования
и
использовать
методы функциональных стратегий
развития предприятия, применять
методы проектирования трудовых
процессов и нормирования труда
ON8:
Применять
полученные
знания для выработки и реализации
решений в предпринимательской
деятельности,
и готовности к
решению практических вопросов
экономической
деятельности
предприятия
и
организации
управления

5. ОҚУ МОДУЛІНІҢ КАРТАСЫ
Модуль атауы
Құзыреттер
Жалпы білім беру пәндері
Ақпараттық технологиялар КК5, КК6

АТМ –
модулі
КОМ - Кӛптілді оқыту модулі

ON2

КК2, КК5, КК7, КК9, ON2
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Оқу нәтижелері
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Автожол факультеті

КК10, КК11
ӘСБМ - Әлеуметтік-саяси білім модулі
КК1, КК3, КК4, КК7
ДШМ – Дене шынықтыру модулі
КК3, КК4, КК5
ММ - Мамандық бойынша модуль
КК11, КК12, КК13, КК14,
КК15, КК16, КК17
Базалық пәндер
КОМ - Кӛптілді оқыту модулі
КК2, КК5, КК7, КК9,
КК10, КК11
ММ - Мамандық бойынша модуль
КК11, КК12, КК13, КК14,
КК15, КК16, КК17
КМ - Кәсіпкерлік модульдер
КК18, КК19, КК20, КК21,
КК22
АТМ – Ақпараттық технологиялар КК5, КК6
модулі
Бейіндеуші пәндер
ММ - Мамандық бойынша модуль
КК11, КК12, КК13, КК14,
КК15, КК16, КК17
КМ - Кәсіпкерлік модульдер
КК18, КК19, КК20, КК21,
КК22
Оқытудың қосымша түрлері
ҚОМ – Қосымша оқыту модулі
КК1, КК3, КК9, КК10,
КК11

ON1, ON2
ON2
ON2

ON2
ON3, ON4, ON5, ON6
ON5, ON6
ON5, ON6

ON7, ON8
ON6, ON8

ON1, ON2

6. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПӘНДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
№

Пәннің атауы

1.

Қазақстанның
қазіргі тарихы

2.
Философия

Пәннің қысқаша сипаттамасы
(30-50 сөз)

Жалпы білім беретін пәндер циклі
ЖБП міндетті компоненті - 51 кредит
Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі
кезеңдері туралы объективті тарихи
білімдерді зерделеуге; Қазақстандағы
тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен
дамуының,
рухани
мәдениеттің,
этногенездің
үздіксіздігі
мен
сабақтастығының
проблемаларына;
тарихтың іргелі проблемаларының, тарихи
танымның ғылыми әдістерінің мәніне және
студенттерде ғылыми дүниетаным мен
азаматтық ұстанымды қалыптастыруға
бағытталған
Пән "Философия" жалпы білім беру
пәнінің
жаңартылған
мазмұнын
зерделеуге,
студенттерде
сананың
ашықтығын, ұлттық код пен ӛзін-ӛзі тану
түсінігін, рухани жаңғыртуды, бәсекеге
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Кредит
саны

5

5

Қалыптастыр
ылатын
оқыту
нәтижелері
(кодтар)

ON1

ON2
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Автожол факультеті

қабілеттілікті, реализм мен прагматизмді,
тәуелсіз сыни ойлауды, білім мен білімге
табынуды,
практикалық
қызметте
"әділеттілік",
"қадір-қасиет"
және
"еркіндік"
негізгі
дүниетанымдық
түсініктерін
қолдану
дағдысын
қалыптастыруға,
толеранттылық
құндылықтарын, мәдениетаралық диалог
пен әлемдік мәдениетті дамытуға және
нығайтуға бағытталған.
Пән
коммуникативті
және
кәсіби
3.
бағытталған
шет
тілін
үйренуге
бағытталған,
оның
міндеттері
мамандардың
коммуникативті
және
танымдық қажеттіліктерімен анықталады.
Бұл
оқушының
жеке
басының
интеллектуалды
және
эмоционалды
Шет тілі
дамуын ынталандыруға, оның басқа
адамдардың мәдениетін қабылдауға және
жалпыадамзаттық
құндылықтармен
танысуға дайындығына, кәсіби қарымқатынас саласында шет тілін ауызша және
жазбаша түрде қолдану дағдыларына
ықпал етеді
Пән ауызша және жазбаша сӛйлеуді
4.
үйренуге, шығармашылық және зияткерлік
қабілеттерін дамытуға, оқушының табиғи
тілді, оның нормаларын, ережелерін,
грамматикалық
құрылымын
игеруге
Қазақ (орыс)
бағытталған. Және қосымша терең және
тілі
сапалы кәсіби білім алуға бағытталған.
Оқу барысында студенттер мәтінді әртүрлі
талдаудың әдіс-тәсілдерімен танысады,
оқу – кәсіби қарым-қатынас мәселелерін
шешу үшін пәндік және тілдік білім
жүйесін қолданады
Пән кӛптеген заманауи ақпаратты ӛңдеу
5. Ақпараттықкоммуникация құрылғыларын зерттеуге бағытталған. Акт
лық
деп есептеу техникасының бағдарламалықтехнологиялар аппараттық құралдарының ресурстарын
(ағылш.тілінде) пайдалану негізінде ақпараттық жүйеде
жүргізілетін ақпаратты жинау, енгізу,
беру, сақтау, ретке келтіру, сұрыптау,
іздеу, ӛңдеу, түрлендіру, кӛрсету және
тарату
операцияларының
берілген
реттілігін түсінуге болады
Пән
психология,
мәдениеттану,
6. Әлеуметтіксаяси білім
Әлеуметтану және саясаттану теориялық
модулі
және әдістемелік негіздері саласындағы
(саясаттану,
ӛзара байланысты білім кешенін зерттеуге
15
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әлеуметтану,
мәдениеттану,
психология)

7.

Дене
шынықтыру

және қалыптастыруға бағытталған, оларға
мәдени және құндылық қатынасын
дамытады, пәндер психологиялық, мәдени,
әлеуметтік және саяси аспектілерді ескере
отырып, кәсіби мәселелерді талдау және
бағалау дағдыларын дамытады.
Пән адам денсаулығын сақтау және
нығайту шарттары саласындағы білімді
қалыптастыруға бағытталған, оның ішінде
денсаулықты сақтау мен нығайтуға
бағытталған іс-шараларды жоспарлау, дене
шынықтыру процесінде Еңбекті қорғау
және қауіпсіздік техникасы талаптарын
сақтау,
дене
шынықтыру-сауықтыру
жұмысын ұйымдастыру жағдайларына
санитарлық ережелер мен нормаларды
сақтау, дене шынықтыру-сауықтыру және
ағарту-әдістемелік жұмыстарды жүргізу

8

ON2

Таңдау компоненті -5 кредит
8. Экономика
негіздері және
құқық

9. Кӛлік құқығы

10. Кәсіби
бағытталған
шет тілі

Пән екі ғылымның - экономика мен
құқықтың ӛзекті мәселелерін ашуға
бағытталған: студенттерде экономикалыққұқықтық және шаруашылық-құқықтық
қызметті жүзеге асыру саласында қажетті
теориялық-құқықтық
базаны
қалыптастыру; студенттердің Қазақстан
Республикасының
заңнамасын
қалыптастыру, дамыту және жетілдіру
процестерін шығармашылық тұрғыдан
ұғыну
Пән кӛлік құқығының тұжырымдамалық
аппаратын зерттеуге бағытталған. Қоғам
мен мемлекеттің қазіргі даму кезеңіндегі
кӛлік
құралдары
мен
тасымалдау
шарттарының алуан түрлілігіне, кӛлік
және
тасымалдау
саласындағы
заңнамалық,
нормативтік-құқықтық
құжаттарды зерделеуге ерекше назар
аудару керек, жүргізушілердің міндеттері
мен құқықтарына назар аударылады
Негізгі пәндер циклі - 112
ЖОО компоненті - 49 кредит
Пән білім берудің алдыңғы сатысында қол
жеткізілген ағылшын тілін меңгеру
деңгейін арттыруға және кәсіби қызметтің
түрлі салаларында ағылшын тіліндегі
коммуникативтік міндеттерді шешудің
қажетті дағдыларын меңгеруге, сондай-ақ
16
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11. Халықаралық
экономика

12. Экономикадағ
ы математика

13. Менеджмент

14. Экономикалық
теория

15.

Микроэкономи
ка

одан әрі кәсіби ӛз бетінше білім алуға
бағытталған
Пән халықаралық ӛндіріс, тауарлар мен
қызметтер
алмасу,
ӛндірістік
факторлардың
қозғалысы,
валюта
бағамдарын қалыптастыру, Қазақстанның
қор биржасында, сондай-ақ халықаралық
аренада валюталардың котировкалары
саласындағы
әртүрлі
елдердің
шаруашылық субъектілерінің ӛзара ісқимыл
заңдылықтарын
зерделеуге
бағытталған
Пән
студенттерді
математикалық
аппараттың негіздерімен таныстыруға,
экономиканың
теориялық
және
практикалық мәселелерін шешуге қажетті
экономикалық
процестерді
оңтайландырудың
математикалық
модельдерін
құруға,
студенттерге
математика және оның қосымшалары
бойынша оқу әдебиетін ӛз бетінше оқуға
дағдыландыруға бағытталған
Пән студенттердің басқару саласындағы
білімдерін оқып-үйренуіне және олардың
менеджменттің үздік тәжірибесін қолдану
дағдыларын меңгеруіне бағытталған. Пән
менеджменттің
теориясы
мен
практикасына, басқару функцияларына,
әдіснамасына байланысты мәселелердің
негізгі шеңберін, сондай-ақ менеджменттің
барлық негізгі бағыттарының ең кӛп
таралған,
заманауи
және
ӛзекті
тұжырымдамалары
мен
құралдарын
біріктіретін кешенді тәсілді қарастырады
Пән студенттердің ғылыми экономикалық
ойлауын қалыптастыруға бағытталған, оны
ӛз бетінше қолдануға болады. Бұл пән
негізгі ұғымдарды, категорияларды, заңдар
мен
заңдылықтарды,
экономика
жұмысының іргелі мәселелерін, қоғамның
әлеуметтік - экономикалық дамуының
эволюциясын, Ұлттық экономика және
әлемдік экономика деңгейінде жеке кӛбею
мен кӛбею заңдылықтарын зерттейді
Пән студенттердің микроэкономиканың
негізгі әдістерін, нарықтық экономика
субъектілерінің мінез-құлқын объективті
бағалау және олардың бизнес-ортада ӛзінӛзі
сәтті
жүзеге
асыруы
үшін
микроэкономикалық модельдерді игеруге
17
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16.

17.

18.

19.

20.

Макроэкономи
ка

Маркетинг

Статистика

Оқу
практикасы

Ӛндірістік

бағытталған.
Қазіргі микроэкономикабұл шектеулі экономикалық ресурстар
жағдайында нарықтық субъектілердің - үй
шаруашылықтары
мен
фирмалардың
ұтымды мінез-құлқы туралы ғылым
Пән
макроэкономика
қағидаттарын,
әдістерін
зерделеуге,
экономикалық
саясаттың нәтижелілігін және біріктірілген
шамалардың ӛзара іс-қимыл заңдылығын
объективті бағалау мақсатында негізгі
макроэкономикалық
модельдерді
зерделеуге бағытталған: бағалар мен
жұмыссыздықтың жалпы деңгейі; тұтыну
және инвестициялар
Пән маркетингтің теориялық негіздері мен
категориялық-ұғымдық
аппаратын
зерделеуге,
сондай-ақ
маркетингтік
қызметтің
негізгі
түрлері
мен
элементтерін, тұтынушылардың сұранысы
мен ұсыныстарын қарастыра отырып,
фирмалар мен компаниялар қызметінде
маркетинг элементтері мен қағидаттарын
қолдану
бойынша
практикалық
дағдыларды игеруге бағытталған
Пән
экономиканың
статистикалық
әдіснамасын
зерттеуге
бағытталған:
статистикалық
деректерді
жинаудың,
жүйелеудің, ӛңдеудің жалпы принциптері,
әдістері, әдістері, жаппай қоғамдық
құбылыстар мен процестердің даму
заңдылықтары
мен
тенденцияларын,
олардың сандық сипаттамаларын зерттеу,
сонымен қатар ӛндіріс саласындағы
шығындар кӛрсеткіштері, ӛмір сүру
деңгейінің
кӛрсеткіштерін
есептеу
әдістемесі
Оқу практикасы білім алушыларды кәсібипрактикалық даярлауға бағытталған және
мамандарды даярлау бойынша оқу
процесінің қажетті құрамдас бӛлігі болып
табылады.
Оқу практикасы бітіруші
кафедра базасында ӛткізіледі, онда
болашақ бакалавр маманының кәсіби
қызмет
саласының
мәселелері
қарастырылады
және
зерделенеді,
оқытылатын
базалық
және
бейінді
пәндердің қысқаша мазмұнымен, сондайақ
ӛндірістік
практикадан
ӛту
сұрақтарымен танысады
Ӛндірістік практика білім алушыларды
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практика1

21.

Экономиканы
мемлекеттік
реттеу

22.
Мемлекеттік
және жергілікті
басқару

23.
Жол-құрылыс
кәсіпорындары
ндағы
инновациялық
технологиялар

24.

Инновациялық
кӛлік
технологиялар
ы

кәсіби-практикалық
даярлауға
бағытталған, оқу жоспары мен оқу
практикасының
алдыңғы
пәндерінің
нәтижесінде алынған білімге негізделеді,
сондай-ақ білікті мамандарды даярлаудың
соңғы
кезеңдерінің
маңызды
элементтерінің бірі болып табылады, бұл
студенттердің оқу процесінде алған
теориялық білімдерін практикада бекітуге,
практикалық
жұмыс
дағдыларын
тереңдетуге және дамытуға мүмкіндік
береді
Таңдау компоненті - 63 кредит
Пән студенттердің елдегі және оның
жекелеген ӛңірлеріндегі экономиканың
жай-күйін
талдауға
құзыреттілігін
қалыптастыруға,
сондай-ақ
макроэкономикалық
кӛрсеткіштерді
талдауға, ел экономикасы мен ӛңірлердің
дамуына инновацияларды енгізу жолдарын
табуға бағытталған. Мемлекеттік реттеудің
ерекшеліктері
туралы,
нарықтық
экономика
жағдайында
мемлекеттің
экономикаға араласу қажеттілігін негіздеу
туралы түсінік қалыптастыру
Пән мемлекеттік және жергілікті басқару
теориясы мен практикасын зерделеуге,
әкімшілік реформаны ұйымдастыру мен
жүргізудің негізгі тәсілдеріне, мемлекеттік
әкімшілендіру қағидаттарына бағытталған.
Стратегиялық мемлекеттік менеджментті
қарауға, әлеуметтік салада және Ұлттық
жобаларда мемлекеттік саясатты әзірлеуге
және жүргізуге ерекше кӛңіл бӛлінеді
Пән
негізгі
инновациялық
технологияларды және оларды жолқұрылыс кәсіпорындарында одан әрі
дамыту
перспективаларын
зерттеуге
бағытталған.
Бұл
пәннің
мақсаты
студенттердің
жол-құрылыс
кәсіпорындарында
жаңа
бағыттарды
дамытудың іргелі заңдары мен жалпы
заңдылықтарын түсінумен байланысты
құзыреттер жүйесін қалыптастыру болып
табылады
Пән деректер базасын басқару жүйелерін
пайдалану,
Кӛліктегі
инновациялық
технологиялар саласындағы Жобаларды
басқару және тасымалдарды ұйымдастыру
негізінде
инновациялық
кӛлік
19
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25. Автожол және
құрылыс
кәсіпорындары
ндағы
бухгалтерлік
есеп пен
аудиттің
ерекшеліктері
26. Кӛліктегі
бухгалтерлік
есеп және
аудит

27. Автожол және
құрылыс
кәсіпорындары
ндағы қаржы

28. Кӛлік
саласының
қаржысы

29.

Салалық
менеджмент

технологияларын,
жүйелерін,
экономикалық
ақпаратты
ӛңдеу
технологияларын зерделеуге бағытталған
Пән бухгалтерлік есептің қағидаттары мен
әдістерін
зерделеуге,
қаржылық
есептіліктің
ішкі
және
сыртқы
пайдаланушыларын ұйымның қызметі
туралы
толық
сенімді
ақпаратпен
қамтамасыз
ету тәртібіне;
бақылау
жүйесіндегі аудиттің мәні мен орнына,
ұйыммен және аудит технологиясымен
танысуға бағытталған
Тәртіп кӛлік ұйымын басқару жүйесіндегі
бухгалтерлік есеп пен аудиттің рӛлін
ашуға бағытталған. Бухгалтерлік есептің
қағидаттары мен әдістерін зерделеу,
қаржылық есептіліктің ішкі және сыртқы
пайдаланушыларын ұйымның қызметі
туралы
толық
шынайы ақпаратпен
қамтамасыз
ету
тәртібі;
бақылау
жүйесіндегі аудиттің мәні мен орны,
ұйыммен және аудит технологиясымен
танысу
Пән
автожол
және
құрылыс
кәсіпорындарының қаржы ресурстарын
қалыптастыру, бӛлу және пайдалану
проблемаларын зерделеуге, сондай-ақ
негізгі, айналым қаражатын басқаруға
және
қаржы-шаруашылық
қызмет
саласындағы нақты қаржы-экономикалық
міндеттерді шешуге бағытталған
Пән кӛлік қаржысын ұйымдастырудың
ерекшеліктерін, сондай-ақ кӛлік қаржысын
ұйымдастырудың
ерекшеліктері
мен
принциптерін қарастыруға және талдауға
бағытталған. Бұл пәнді оқу кӛлік
кәсіпорындарының қаржысын жоспарлау,
бӛлу, қаржы ағындары, кӛлік саласының
қаржы жүйесіндегі салық жүйесін талдауға
мүмкіндік береді
Пән
ӛндіріс
тиімділігін
барынша
арттыруды,
кәсіпорынның
нарықта
тұрақты бәсекеге қабілеттілігін, сондай-ақ
кәсіпорын қызметкерлерінің материалдық
қызығушылығын
қамтамасыз
ететін
ӛнімдер мен қызметтердің сапасын
зерттеуге
бағытталған.
Салалық
менеджмент бірыңғай басқару әдісінің
бӛлігі болғандықтан, оның мақсаты
сұраныс пен ұсынысты басқарудың
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30.

Автокӛлік
кәсіпорындары
ндағы
Менеджмент

31.
Автожол және
құрылыс
қызметтері
нарығын
реттеу
32.
Кӛлік
қызметтері
нарығын
реттеу

33.

34.

Жол-құрылыс
кәсіпорындары
ның қызметін
экономикалық
талдау

Салалық
экономикалық
талдау

тиімділігін
арттыру
болғандықтан,
кірістілік қызметтің негізгі кӛрсеткіші
болып табылады
Пән автокӛлік саласын зерттеуге, оқу
процесінде алынған білімді белгісіздік
жағдайында экономикалық, әлеуметтік,
техникалық және басқа факторларды
ескере отырып, басқарушылық шешімдер
қабылдау
үшін
пайдалануға
бағытталған.Автокӛлік
кәсіпорындарындағы Менеджмент осы
мақсаттарға
жету
үшін
автокӛлік
кәсіпорындарының
қызметін
ұйымдастырумен,
жоспарлаумен,
басқарумен байланысты
Пән автожол және құрылыс қызметтері
нарығының жұмыс істеу ерекшеліктерін
зерттеуге
бағытталған.Сондай-ақ
студенттердің автожол және құрылыс
қызметтері нарығын дамыту және реттеу
заңдылықтары, бағыттары, ерекшеліктері,
процестері туралы неғұрлым терең,
арнайы білім алуына бағытталған
Пән кӛлік қызметтері нарығының жұмыс
істеу
ерекшеліктерін
зерттеуге
бағытталған.Сондай-ақ
студенттердің
кӛлік қызметтері нарығын дамыту және
реттеу
заңдылықтары,
бағыттары,
ерекшеліктері,
процестері
туралы
неғұрлым терең, арнайы білім алуына
бағытталған
Пән студенттерде аналитикалық ойлауды
қалыптастыруға
және
экономикалық
құбылыстар мен процестерді, олардың
ӛзара байланысы мен ӛзара тәуелділігін
зерттеу
үшін
дағдыларды
игеруге
бағытталған,
экономикалық,
технологиялық және ұйымдастырушылықтехникалық проблемалар мен олардың
қаржылық-шаруашылық қызметін басқару
міндеттерін шешу үшін жол-құрылыс
кәсіпорындарындағы
қызметті
Экономикалық талдаудың арнайы әдістері
мен әдістерін меңгеруді үйренеді
Пән автожол саласы, құрылыс, ӛнеркәсіп,
ауыл шаруашылығы, сауда және кӛлік
сияқты
экономиканың
түрлі
салаларындағы
қызметті
талдау
ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.
Экономиканың осы салаларының нақты
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35.
Құрылыстағы
баға белгілеу
және сметалық
құнды
айқындау
36.

Салалардағы
баға белгілеу

37.

Деректерді
талдаудың
сандық
технологиялар
ы

38.

Автокӛлік
жүйелерін
ақпараттық
қамтамасыз ету

39.

Автожол және
құрылыс

кӛрсеткіштерін терең талдау. Автожол
саласы,
Құрылыс,
агроӛнеркәсіптік
кешендер және экономиканың басқа да
салалары кәсіпорындарының ӛндірістікқаржылық қызметін кешенді талдау
Пән баға белгілеудің түрлері мен әдістерін
зерделеуге және құрылыстағы сметалық
құнды
айқындауға,
сондай-ақ
қолданыстағы баға белгілеу жүйесі
жағдайында құрылысқа арналған сметалық
құжаттарды жасаудың, талдаудың және
пайдаланудың практикалық дағдыларын
алуға бағытталған
Пән баға белгілеудің негізгі принциптерін
жан-жақты
және
терең
зерделеуге
бағытталған; салалардағы экономика мен
басқаруға қатысты баға белгілеудің мәнін
игеру. Соңғы мақсат студенттердің
теориялық білімі мен баға белгілеу
саласындағы қолданбалы мәселелерді
шешудің
практикалық
дағдыларын,
кәсіпорынның
баға
тактикасы
мен
стратегиясын
таңдау
қабілетін
қалыптастыру болып табылады
Пән болашақ мамандарда Деректерді
талдаудың
практикалық
дағдыларын
қалыптастыруға,
экономикалық,
басқарушылық және басқа да қолданбалы
міндеттерді шешу үшін Деректерді
талдаудың қазіргі заманғы цифрлық
технологияларын
қолдануға,
қазіргі
заманғы
бағдарламалық
құралдармен
жұмыс
істей
білуді
дамытуға,
бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша
ғылыми-техникалық әдебиеттермен және
техникалық құжаттамамен жұмыс істеуге
үйретуге бағытталған
Пән
студенттердің
бойында
автомобильдерді техникалық пайдалануды
басқару кезінде қажетті кәсіби білім мен
дағдыларды қалыптастыруға, оның ішінде
нарық пен ӛндірісті талдауға, заманауи
ақпараттық технологияларды қолдана
отырып
басқарушылық
шешімдер
қабылдаудың заманауи әдістеріне, жаңа
ақпараттық технологияларды пайдалану
дағдыларымен танысуға және алуға
бағытталған
Пән
автожол
және
құрылыс
кәсіпорындарындағы
лизингтік
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кәсіпорындары
ндағы
лизингтік
операцияларды
ң
ерекшеліктері

40.

Салалардағы
лизинг

41.

Автожол және
құрылыс
кәсіпорындары
ндағы
стратегиялық
жоспарлау

42.

Кӛлік
кәсіпорындары
қызметінің
стратегиясы

43.

Автожол және
құрылыс
кәсіпорындары
ндағы еңбек
нарығының
экономикасы

операциялар нарығының ерекшеліктерін,
оның институционалдық негізін, негізгі
қатысушылардың
сипаттамаларын
зерттеуге
бағытталған,
жол-құрылыс
кәсіпорындарындағы
лизинг
арқылы
алынған оң нәтиже кӛздері ашылады.
Лизингтің тиімділігін бағалау модельдері
қарастырылып жатыр, лизингтің қазіргі
жағдайымен және дамуының жақын
перспективаларымен танысуда
Пән лизингтің экономикалық мәнін,
тұжырымдамасын,
түрлері
мен
операцияларын, сондай-ақ оның ӛндіріс
экономикасын нығайтудағы мүмкін рӛлін
зерттеуге, сондай-ақ лизинг шартының
талаптарын зерттеуге, лизингтің негізгі
терминдерін әртүрлі түсіндіруге және
салалардағы
лизингтік
қызметтің
экономикалық
механизмін
анықтауға
бағытталған
Пән
автожол
және
құрылыс
кәсіпорындарында
стратегиялық
жоспарлаудың теориялық, әдіснамалық,
әдістемелік,
ақпараттық
және
ұйымдастырушылық негіздерін зерделеуге
және
меңгеруге
бағытталған.
Пән
басқарушылық
ретінде
стратегиялық
міндеттерді зерттеумен және оларды
шешумен байланысты
Пән нарықтық қатынастарды дамыту
кезеңіндегі
кӛлік
кәсіпорындарының
экономикалық
стратегиясының
мәселелерін
зерттеуге
бағытталған.
Кәсіпорындардың
ресурстық
тұжырымдамасы
баяндалады.
Кӛлік
кәсіпорындарының
экономикалық
стратегиясының жаһандық және жергілікті
мақсаттарын
анықтаудың
тұжырымдамалық
негізі
ретінде
бәсекелестік артықшылық теориясының
негіздері
туралы
түсінік
беріледі.
Экономикалық
стратегияның
негізгі
компоненттері қарастырылады
Пән жұмыс күшіне сұраныс пен ұсынысқа,
адам
факторына
инвестициялауға,
жалақыны
анықтауға,
еңбек
нарықтарының
сипаттамаларына,
кәсіподақтар, үкімет арасындағы қарамақайшылықтарға және автомобиль жолдары
мен құрылыс кәсіпорындарындағы еңбек
23

Ф КазАЖИ 16-17-01. Модульдік білім беру бағдарламасы

ON5, ON6
6

6

ON5, ON6

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ ИНСТИТУТЫ
Автожол факультеті

44.

Кӛліктегі еңбек
нарығы

45.

Кәсіпорын
экономикасы

46.

47.

48.

Кӛлікте және
құрылыста
кәсіпкерлік
қызметті
ұйымдастыру

Ӛндірістік
тәжірибе 2

Диплом
алдындағы
практика

нарықтарын
басқарудағы
әртүрлі
тәсілдерге әсер ететін факторларды
зерттеуге бағытталған
Пән студенттердің еңбек нарығының
жұмыс істеу ерекшеліктері
туралы
түсініктерін, еңбекке қабілетті халықтың
жұмыспен қамтылуы мен жұмыссыздығы
деңгейі туралы жалпы түсініктерін,
сондай-ақ еңбек нарығындағы жағдайдың
ерекшеліктерін, оның нақты сегменттерін
ескере отырып және кӛліктегі сыртқы және
ішкі еңбек нарығының жұмыс істеу
механизмінің
ерекшеліктерін
ескере
отырып,
компанияның
Персоналды
басқару жүйесін құра білуге бағытталған
Бейіндік пәндер циклі - 60 кредит
ЖОО компоненті - 28 кредит
Пән болашақ экономистте экономика
салаларының жай-күйі мен даму үрдісін
бағалау,
жұмыстың
түпкілікті
экономикалық тиімділігі мен сапасын
арттыру, шығындарды жою бағытында
пайдаланылмаған резервтерді анықтау
және ӛлшеу бойынша арнайы дағдыларды
қалыптастыруға бағытталған
Пән оның қатысушылары арасындағы
кәсіпкерлік
қызмет
процесінде
туындайтын экономикалық қатынастарды
зерттеуге бағытталған. Сондай-ақ болашақ
мамандардың кӛлікте және құрылыста
кәсіпкерлік
қызметті
ұйымдастыру
саласында
теориялық
білім
мен
практикалық дағдыларды қалыптастыруға
Ӛндірістік тәжірибе алынған теориялық
білімді бекітуге, мамандық бойынша
ӛзіндік
жұмыстың
практикалық
дағдыларын
игеруге,
инновациялық
технологияларды, еңбек пен ӛндірістің
озық
әдістерін
игеруге,
ұйымдастырушылық және кәсіби тәжірибе
алуға, ӛз қызметін ӛз бетінше жоспарлау,
әріптестермен
пайдалы
байланыстар
орнату, рӛлдік кәсіби позицияны анықтау,
жауапкершілік сезімін қалыптастыруға
бағытталған.
Диплом алдындағы практика мамандық
бойынша студенттердің білімі мен жұмыс
дағдыларын жинақтауға бағытталған.
Диплом алдындағы практика оқудың
соңғы кезеңі болып табылады және білім
24

Ф КазАЖИ 16-17-01. Модульдік білім беру бағдарламасы

ON5, ON6
5

5

ON7, ON8

6

ON7, ON8

5

ON8

12

ON8

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Б.ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ ИНСТИТУТЫ
Автожол факультеті

алушылардың бастапқы кәсіби тәжірибені
меңгеруі, болашақ маманның дербес еңбек
қызметіне кәсіби дайындығын тексеру
және бітіру біліктілік жұмысын орындау
үшін
материал
жинау
мақсатында
жүргізіледі
Таңдау компоненті - 32 кредит
49.

50.

51.

52.

53.

Сала
кәсіпорындары
нда
нормалауды
ұйымдастыру
және еңбекке
ақы тӛлеу

Пән студенттердің кәсіпорында еңбекті
ұйымдастыру мен нормалаудың қазіргі
заманғы тәсілдерін, еңбек активтерінің
нормаларын
есептеу
түрлері
мен
тәсілдерін, еңбекақы тӛлеу нысандары мен
жүйелерін, сала кәсіпорнында еңбекті
ұйымдастыру
кезінде
заңнамалық
актілерді іс жүзінде қолдану дағдыларын
игеруге бағытталған
Автокӛлік және Пән автокӛлік және құрылыс ұйымында
құрылыс
қызметкерлерге
еңбекақы
тӛлеуді
ұйымдарындағ ұйымдастырудың әдістемелік негіздерін
ы персоналдың зерделеуге
бағытталған.
Еңбекақы:
еңбегіне ақы
нысандар мен жүйелер. Автокӛлік және
тӛлеу
құрылыс ұйымындағы жалақы құрылымы.
Автокӛлік және құрылыс ұйымында
еңбекақы тӛлеудің тарифтік жүйесі.
Автокӛлік және құрылыс ұйымында
персоналдың
әртүрлі
санаттарының
еңбегіне ақы тӛлеу ерекшеліктері.
Жол-құрылыс
Пән жол-құрылыс ұйымдарында бизнесті
ұйымдарында
ұйымдастырудың
теориясы
мен
бизнес
практикасы саласында білім алушылардың
ұйымдастыру
білімін
қалыптастыруға,
бизнеспроцестерді
бағалау
және
басқару
әдістерін, сондай-ақ бизнестің дамуын
бағалау және болжау әдістерін оқытуға
бағытталған
Кәсіпорын
Пән Бизнестің құнына әсер ететін
құнын бағалау қағидаттар мен факторларды зерделеуге,
құн факторларын іргелі талдаудың
әдіснамасы мен әдістемелерін меңгеруге;
бизнес құнын басқару әдістерін талдауға;
нарық жағдайында бизнес құнын бағалау
шешімдерін қабылдаудың тиімді әдістерін
білуге, ӛзгеретін экономикалық ортадағы
күрделі динамикалық жүйе ретінде
компанияның
табиғатын
түсінуге
бағытталған
Салалардағы
Пән салалық экономиканың әдіснамалық,
экономика
әдістемелік және ғылыми-қолданбалы
мәселелерін, сондай-ақ осы процестерді
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54.

55.

56.

57.

58.

нормативтік-құқықтық,
экономикалық
және ұйымдастырушылық-технологиялық
қамтамасыз етуді қоса алғанда, қазіргі
нарықтық жағдайларда және ұлттық және
халықаралық ауқымдағы бәсекелестікте
оның жұмыс істеуін зерделеуге және
зерттеуге бағытталған
Кӛліктегі
Пән
автокӛлік
кәсіпорындарының
экономика
экономикалық қызметін және нарықтық
жағдайдағы басқару негіздерін зерттеуге,
кӛлік
кәсіпорнының
шаруашылық
объектісі ретіндегі мәнімен, оның Ұлттық
экономика жүйесіндегі орны мен рӛлімен
танысуға бағытталған
Автожол және
Пән ӛндірістік жүйелерді ұйымдастыру,
құрылыс
жоспарлау және басқарудың базалық
кәсіпорындары теориясы бойынша оқуға бағытталған
нда ӛндірісті
және
автожол
және
құрылыс
ұйымдастыру
кәсіпорындарында ӛндірісті ұйымдастыру
саласында
білім
мен
дағдыларды
қалыптастыруға
және
ӛндірістік
жүйелердің
тиімді
жұмыс
істеуін
қамтамасыз
етуге;
ӛндірісті
ұйымдастырудың нақты кӛрсеткіштерін
есептеуді жүзеге асыруға бағытталған
Кӛлікте
Пән студенттердің теориялық және
ӛндірісті
практикалық білім алуына ықпал ететін
ұйымдастыру
материалдық ӛндірістің бастапқы буыны
болып табылатын кәсіпорынның тиімді
жұмыс істеуін қамтамасыз ететін кӛлікте
ӛндірісті ұйымдастыру туралы ғылымның
маңызды мәселелері мен факторларының
ӛзара байланысын зерттеуге бағытталған
Пән
инвестицияларды
жіктеуді,
инвестициялық
жобаларды
басқару
әдіснамасын,
кӛлік-коммуникациялық
инфрақұрылымға
инвестицияларды
Құрылыстағы
бағалау
кезінде
жалпы
құрылыс
инвестициялар
саласындағы тиімділік әдістері мен
ды
критерийлерін,
сондай-ақ
Қазақстан
экономикалық
Республикасындағы
инвестициялық
бағалау
қызметті реттеу жӛніндегі мемлекеттік
басқару органдарының заңнамалық және
нормативтік
актілерін
зерделеуге
бағытталған
Машиналардың Пән қазіргі заманғы ҚР экономикасы және
,
халықаралық практика жағдайларында
жабдықтардың МЖКҚ
нарығының
құрылымын,
және кӛлік
функцияларын,
объектілері
мен
құралдарының субъектілерін
зерделеуге;
құндық
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құнын бағалау

59.

Жол-құрылыс
ұйымдарында
жобаларды
басқару

60.
Кӛліктегі
жобаларды
басқару

61.

Дипломдық
жұмысты
(жобаны) жазу
және қорғау
немесе кешенді
емтиханды
дайындау және
тапсыру

реттеудің құқықтық ерекшеліктерін ашуға:
МЖКҚ с-ты бағалауға; МЖКҚ нарықтық
құнын бағалауға кірістік, салыстырмалы
және шығындық тәсілдер әдістерін
қолданудың практикалық дағдыларын
алуға бағытталған
Пән жұмыстың құрамы мен кӛлемі, құны,
уақыты мен сапасы бойынша нәтижелерге
қол жеткізу үшін басқарудың заманауи
әдістері мен техникасын қолдану арқылы
жобаның ӛмірлік циклі бойында адами
және материалдық ресурстарды басқару,
үйлестіру ӛнері ретінде "жобаларды
басқару"
ғылымының
негіздерін
зерделеуге бағытталған. Жол-құрылыс
ұйымдарында жобаларды іске асыруға
жобаларды басқару әдіснамасын қолдану
Пән
студенттерде әртүрлі
жобалар
шеңберіндегі мәселелерді шешу үшін
қолданылатын әмбебап әдістер мен
құралдарды қолдану саласында қазіргі
заманғы іргелі білімді қалыптастыруға,
сондай-ақ кӛлікте жобаларды басқаруға
тән
заңдылықтар
туралы
білімді
қалыптастыруға бағытталған
ҚМА
Дипломдық жұмысты орындау мен
қорғаудың негізгі міндеттері: дипломдық
жұмыс тақырыбы бойынша практикалық
материалдарды жинау, ӛңдеу және
жалпылау, дипломалды зерттеу тақырыбы
бойынша статистикалық деректер мен
практикалық
материалдарды
талдау,
дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша
қорытындыларды,
заңдылықтарды,
ұсынымдар
мен
ұсыныстарды
тұжырымдау,
белгіленген
талаптарға
сәйкес дипломдық жұмысты және есепті
ресімдеу болып табылады.

ON7, ON8
6

12

Жиыны
62.

Цена "Мәнгілік
ел". Рухани
жаңгыру.

ON8

240
Қосымша оқу түрі
Пән проблемалық тәсілге негізделген
оқытуды ӛзгертуді кӛздейтін қоғамдық
сананы жаңғыртумен қатар жүретін
ауқымды
ӛзгерістерді
зерттеуге
бағытталған.
Қазақстанның
қазіргі
заманғы тарихын зерделеу кезінде алынған
білім тарихи процестің даму динамикасын
түсінуге ықпал етеді және қоршаған
әлемдегі этникалық, әлеуметтік, мәдени
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63.

64.

ӛзін-ӛзі сәйкестендіру үшін құндылық
бағдарларын қалыптастырады
Сыбайлас
Пән қоғамдық қатынастар практикасында
жемқорлыққа
кездесетін
ұғымдық
категорияларды,
қарсы мәдениет сыбайлас жемқорлық қылмыстарын және
негіздері
барлық
сыбайлас
жемқорлық
құбылыстарын зерделеуге бағытталған,
бұл студенттерге ҚР еңбекшілері мен
тұрғындарының сыбайлас жемқорлыққа
қарсы мәдениеті туралы түсінікке ие
болуға мүмкіндік береді, қазіргі уақытта
мемлекет
пен
қоғамның
даму
перспективалары үшін қоғамның әрбір
мүшесінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес проблемасының ӛзектілігін түсінуге
ықпал етеді
1. 1.
Пән кәсіпкерліктің маңыздылығын,
оның
сыныптамасын,
кәсіпкерлік
қызметтің субъектілері мен объектілерін,
кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық
нысандарын, ӛз ісін (ЖК) құруды,
Кәсіпкерліктің кәсіпорын, шаруашылық серіктестіктер
құқықтық
құру тәртібін, түсінігі, мақсаты мен
негіздері
сыныптамасы, бизнес-жоспарлау оның
мәнін, мақсаттарын, міндеттерін, бизнесжоспарлардың
негізгі
түрлері
мен
типтерін, бизнес-жоспар бӛлімдерінің
құрылымын, функциялары мен мазмұнын
зерделеуге бағытталған.
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