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Түсініктеме хат 
 

             Пән жалпы сипаттағы пән болғандықтан, мұнда алынған білім мамандықтың барлық пәндерінің оқу 

үрдістерінде кеңінен қолданылады.   

Пәннің мақсаты болып болашақ мамандықтың мәнін ашу және студенттердің оның негізін 

зерделеуіне бағдарлау табылады.  

Пәннің міндеттері: 

- студентті болашақ мамандықтың мазмұнымен және ЖОО-да оқу бағдарламасымен таныстыру; 

- студенттің университетте әрі қарай оқуына қажетті машығын қалыптастыру, соның ішінде 

ӛзбетінше жұмыс істеу және әдебиетттермен жұмыс істеу машығын қалыптастыру;  

- тестлер, іскери ойындар және басқа да әдістер кӛмегімен студенттердің болашақ жұмысына 

қажетті қабілеттерін анықтау және әрі қарай дамыту; 

- студенттердің ойлау қабілетін дамыту. 

Семестр соңында студент аталмыш мамандық бойынша мамандарға қойылатын квалификациялық 

талаптарды, ішкі тәртіп ережелерін, студенттің оқу жұмыстарының негізгі түрлерін, оқу құжаттарын 

рәсімдеу ережелерін білуі тиіс. Студент жеке мақсаттарын жасай білуі, стандарт талаптарына сәйкес оқу 

құжаттарын және әдебиеттер тізімін рәсімдей білуі, мамандық бойынша ғылыми әдебиеттерді оқи білуі 

және талдай білуі тиіс.  

Студент ӛзбетінше жұмыс істеу машығын игеруі тиіс. Аталмыш пәнді игеруге қажетті пәндер тізімі 

жоқ.  

 

3. Оқу жоспарынан кӛшірме 
Курс   1_ 

Семестр 1  

Кредит саны 2 

 

 

 

Сабақ түрі 

Жалпы сағат саны 

Дәріс 15 

Тәжірибелік сабақ  

Семинар сабақ  15 

Лабораториялық сабақ  

Студиялық сабақ  

БӚЖ 60 

Барлығы 90 
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МОДУЛЬДЕР БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 (академиялық сағатта) 

№ 

апталар 

Модульдің және бағдарламалық материалдардың атауы Сағат 

саны 

1-7 Модуль 1. Модуль атауы Мамандыққы кіріспе пәнінің оқу-танымдық 

қызметін ұйымдастыру 

 

Дәрістер 6 

1.1. Студенттің оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру 
Мамандыққы кіріспе: Жоғарғы мектептің нормативтік базасы. ҚР-ның «Білім 

туралы» заңы. Қазақстан Республикасының білім жүйесіне енгізілген кредиттік 

технология. 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: тақырып мәліметін электронды нұсқада 

бере отырып шолу дәрісі, тікелей және кері байланыс орнату (белсенді тындау, 

негізгі мәліметтерді жазып отыру, дәріс соңында білімгерлердің сұрақтарына 

жауап беру). Дәрісті ӛткізу және дайындалу кезінде жалпы ғылыми әдістер 

қолданады: қарапайымнан күрделіге, талдау мен синтез. 

2 

1.2. Студенттің оқу жұмысының негізгі түрлері 

Студенттің оқу жұмысының негізгі түрлері.Оқу құжаттарын рәсімдеуге 

қойылатын негізгі талаптар 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: электронды нұсқада тақырып мәліметін 

кӛрнекілік (слайд, презентация) мәлімет түрінде алдын ала қамтамасыз етіп 

белсенді дәріс ӛткізу,  тікелей және кері байланыс орнату (белсенді тындау, 

негізгі мәліметтерді жазып отыру, дәріс соңында білімгерлердің сұрақтарына 

жауап беру). Дәрісті ӛткізу және дайындалу кезінде жалпы ғылыми әдістер 

қолданады: қарапайымнан күрделіге, талдау мен синтез, индукция мен 

дедукция, график сызу. 

2 

1.3 Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының лауазымдық 

талаптары 

Ғылыми басқару мектебі. Басқарудың классикалық немесе әкімшілік 

мектебі.Адамгершілік қарым-қатынас мектебі.Бихевиористік мінез-құлық 

мектебі 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: электронды нұсқада тақырып мәліметін 

кӛрнекілік (слайд, презентация) мәлімет түрінде алдын ала қамтамасыз етіп 

интерактивті дәріс ӛткізу,  тікелей және кері байланыс орнату (белсенді 

тындау, негізгі мәліметтерді жазып отыру, дәріс соңында білімгерлердің 

сұрақтарына жауап беру). Дәрісті ӛткізу және дайындалу кезінде жалпы 

ғылыми әдістер қолданады: қарапайымнан күрделіге, талдау мен синтез, 

индукция мен дедукция, график сызу. 

2 

Тәжірибелік  сабақ 6 

1.1.  Студенттің оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру 

Тәжірибелік  сабағының жоспары  

1.Жоғарғы мектептің нормативтік базасы. 

2.ҚР-ның «Білім туралы» заңы.  

3.Қазақстан Республикасының білім жүйесіне енгізілген кредиттік технология 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: Дәстүрлі және инновациялық әдістерді 

қолдана отырып мәселелі семинар: дәріс конспектісін тексере отырып сұрау, 

семинар тақырыбына байланысты рефераттар мен бизнес-кейстарды талқылау. 

2 

1.2.Студенттің оқу жұмысының негізгі түрлері 2 
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Тәжірибелік  сабағының жоспары  

1.Студенттің оқу жұмысының негізгі түрлері. 

2.Оқу құжаттарын рәсімдеуге қойылатын негізгі талаптар 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: Дәстүрлі және инновациялық әдістерді 

пайдалана отырып белсенді семинар ӛткізу: дәріс конспектісін тексере отырып 

сұрау, тақырып бойынша рефераттар мен бизнес-кейстарды талқылау, семинар 

сұрақтарын қамтитын презентацияларды кӛру және талқылау, топтарға бӛліп 

экспресс-сұрау жүргізу.   

1.3. Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының лауазымдық 

талаптары 

Тәжірибелік  сабағының жоспары  

1.Ғылыми басқару мектебі.  

2.Басқарудың классикалық немесе әкімшілік мектебі. 

3.Адамгершілік қарым-қатынас мектебі.Бихевиористік мінез-құлық мектебі 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: Дәстүрлі және инновациялық әдістерді 

пайдалана отырып белсенді семинар ӛткізу: дәріс конспектісін тексере отырып 

сұрау, тақырып бойынша рефераттар мен бизнес-кейстарды талқылау, семинар 

сұрақтарын қамтитын презентацияларды кӛру және талқылау, топтарға бӛліп 

экспресс-сұрау жүргізу.   

1 

1.4. Карьерлік ӛсудің болашағы 

Тәжірибелік  сабағының жоспары  

1.Таңдалынып алынған мамандықтың қазіргі уақыттағы мәні және маңызы. 

2.Адам және карьера. 

3.Карьера негізі: кәсіп (профессия) және квалификация. 

4.Ӛздік маркетинг. 

5.Кәсіби бейімділік және карьера. 

6.Қабілеттілік және карьера 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: Дәстүрлі және инновациялық әдістерді 

пайдалана отырып белсенді семинар ӛткізу: дәріс конспектісін тексере отырып 

сұрау, тақырып бойынша рефераттар мен бизнес-кейстарды талқылау, семинар 

сұрақтарын қамтитын презентацияларды кӛру және талқылау, топтарға бӛліп 

экспресс-сұрау жүргізу.   

1 

БӚЖ 30 

1.1.Білім алушылардың білімін бағалаудың баллдық-рейтингтік жүйесі 

БӚЖ тапсырмалары: 

Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Ӛзін-ӛзі бақылауға 

арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды орындау. Келесі 

тақырыптар бойынша рефераттар жазу: 

1.«Білім алушыларды аралық аттестациялау» түсінігі 

2.Пән бойынша қортынды рейтингті және ӛту кӛшу баллын есептеу әдісі 

БӚЖ тапсыру мерзімі – 1-2 апталар 

8 

1.2. Студенттің оқу жұмысының негізгі түрлері.  

БӚЖ тапсырмалары: 

Қосымша әдебиет конспектілерін талдау, ситуацияларды шешу, тест сұрақтары 

мен ӛзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, глоссарий құрып, эссе 

дайындау. 

1.Дәріс жазу, тәжірибелік сабаққа, ӛздік жұмысқа дайындалу 

2.Курстық жобалау, курстық жұмыс, реферат жазу және орындау кезіндегі 

негізгі талаптарды орындау. 
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БӚЖ тапсыру мерзімі - 3 апта 

1.3. Текстілік құжаттарды рәсімдеуге қойылатын негізгі талаптар.  

БӚЖ тапсырмалары: 

Тақырып сұрақтарын дӛңгелек стол формасында ауызша талқылауға 

дайындалу. Ӛзін-ӛзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, тақырып 

бойынша реферат дайындау. 

1.Формула, кесте, сызба, суреттерді рәсімдеуге қойылатын негізгі талаптар 

2.Әдебиеттер тізімін және әдебиеттерге сілтеулер жасауды рәсімдеуге 

қойылатын негізгі талаптар 

БӚЖ тапсыру мерзімі – 4-5  апталар 

8 

1.4. Кәсіби бейімділік және карьера  

БӚЖ тапсырмалары: 

Тақырып сұрақтарын дӛңгелек стол формасында ауызша талқылауға 

дайындалу. Ӛзін-ӛзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат 

дайындау 

1.Ӛздік маркетинг 

2.Ӛзіндік жарнама 

3.Тәжірибе ӛту кезінде ӛзін таныстыру 

БӚЖ тапсыру мерзімі – 6-7 апталар 

6 

Модуль 1 бойынша барлығы 42 

8-15 Модуль 2. Модуль атауы Білім алушылардың оқу үдерісін ұйымдастыру  

Дәрістер 9 

2.1.  Оқу үдерiciн ұйымдастыру 
Кредиттік оқыту технологиясының жалпы қағидалары. Оқудың кредиттік 

жүйесінде негізгі ұғымдар мен анықтамалар 

Оқытудың әдістемесі мен формасы:тақырып мәліметін электронды нұсқада 

бере отырып шолу дәрісі, тікелей және кері байланыс орнату (белсенді тындау, 

негізгі мәліметтерді жазып отыру, дәріс соңында білімгерлердің сұрақтарына 

жауап беру). Дәрісті ӛткізу және дайындалу кезінде жалпы ғылыми әдістер 

қолданады: қарапайымнан күрделіге, талдау мен синтез. 

3 

2.2. Білім алушылардың ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру және оларға 

қойылатын талаптар  
Білім алушылардың ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру 

Білім алушының ӛзіндік жұмысының мазмұнына қойылатын талаптар 

Оқытудың әдістемесі мен формасы:тақырып мәліметін электронды нұсқада 

бере отырып шолу дәрісі, тікелей және кері байланыс орнату (белсенді тындау, 

негізгі мәліметтерді жазып отыру, дәріс соңында білімгерлердің сұрақтарына 

жауап беру). Дәрісті ӛткізу және дайындалу кезінде жалпы ғылыми әдістер 

қолданады: қарапайымнан күрделіге, талдау мен синтез. 

2 

2.3. Білім алушылардың оқу нәтижиелерін бақылау және бағалау жүйесі 
Білім алушылардың оқу нәтижиелерін  бақылау .Білім алушылардың оқу 

нәтижиелерін    бағалау жүйесі 

Оқытудың әдістемесі мен формасы:тақырып мәліметін электронды нұсқада 

бере отырып шолу дәрісі, тікелей және кері байланыс орнату (белсенді тындау, 

негізгі мәліметтерді жазып отыру, дәріс соңында білімгерлердің сұрақтарына 

жауап беру). Дәрісті ӛткізу және дайындалу кезінде жалпы ғылыми әдістер 

қолданады: қарапайымнан күрделіге, талдау мен синтез. 

2 

2.4. Жазғы семестрді ұйымдастыру 
Жазғы семестрді ұйымдастыру..Түлектің білім алуын жалғастыру 

2 
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мүмкіндіктері. 

Оқытудың әдістемесі мен формасы:тақырып мәліметін электронды нұсқада 

бере отырып шолу дәрісі, тікелей және кері байланыс орнату (белсенді тындау, 

негізгі мәліметтерді жазып отыру, дәріс соңында білімгерлердің сұрақтарына 

жауап беру). Дәрісті ӛткізу және дайындалу кезінде жалпы ғылыми әдістер 

қолданады: қарапайымнан күрделіге, талдау мен синтез. 

Тәжірибелік  сабақ 9 

2.1. Оқу үдерiciн ұйымдастыру 

Тәжірибелік сабағының жоспары 
1.Кредиттік оқыту технологиясының жалпы қағидалары 

2.Оқудың кредиттік жүйесінде негізгі ұғымдар мен анықтамалар 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: Дәстүрлі және инновациялық әдістерді 

пайдалана отырып белсенді семинар ӛткізу: дәріс конспектісін тексере отырып 

сұрау, тақырып бойынша рефераттар мен бизнес-кейстарды талқылау, семинар 

сұрақтарын қамтитын презентацияларды кӛру және талқылау, топтарға бӛліп 

экспресс-сұрау жүргізу.   

3 

2.2. Білім алушылардың ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру және оларға 

қойылатын талаптар  
Тәжірибелік сабағының жоспары.  

1.Білім алушылардың ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру 

2. Білім алушының ӛзіндік жұмысының мазмұнына қойылатын талаптар 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: Дәстүрлі және инновациялық әдістерді 

пайдалана отырып белсенді семинар ӛткізу: дәріс конспектісін тексере отырып 

сұрау, тақырып бойынша рефераттар мен бизнес-кейстарды талқылау, семинар 

сұрақтарын қамтитын презентацияларды кӛру және талқылау, топтарға бӛліп 

экспресс-сұрау жүргізу.   

2 

2.3. Білім алушылардың оқу нәтижиелерін бақылау және бағалау жүйесі 

Тәжірибелік  сабағының жоспары 
1.Білім алушылардың оқу нәтижиелерін  бақылау  

 2.Білім алушылардың оқу нәтижиелерін    бағалау жүйесі 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: Дәстүрлі және инновациялық әдістерді 

пайдалана отырып белсенді семинар ӛткізу: дәріс конспектісін тексере отырып 

сұрау, тақырып бойынша рефераттар мен бизнес-кейстарды талқылау, семинар 

сұрақтарын қамтитын презентацияларды кӛру және талқылау, топтарға бӛліп 

экспресс-сұрау жүргізу.   

2 

2.4.  Жазғы семестрді ұйымдастыру 

Тәжірибелік  сабағының жоспары 
1.Жазғы семестрді ұйымдастыру 

2.Түлектің білім алуын жалғастыру мүмкіндіктері 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: Дәстүрлі және инновациялық әдістерді 

пайдалана отырып белсенді семинар ӛткізу: дәріс конспектісін тексере отырып 

сұрау, тақырып бойынша рефераттар мен бизнес-кейстарды талқылау, семинар 

сұрақтарын қамтитын презентацияларды кӛру және талқылау, топтарға бӛліп 

экспресс-сұрау жүргізу.   

2 

БӚЖ 30 

2.1.Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылау 

БӚЖ тапсырмалары. 

Қосымша әдебиет конспектілерін талдау, ситуацияларды шешу, тест сұрақтары 

мен ӛзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, глоссарий құрып, эссе 
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дайындау. 

1.Академиялық  еркіндік. 

2.Академиялық кезең. 

3.Академиялық күнтізбе 

БӚЖ тапсыру мерзімі 8-9 апталар 

2.2. Модульдік оқыту, оқу жетістіктерін бағалаудың балдық рейтингтік 

әріптік жүйесі туралы.  

БӚЖ тапсырмалары. 

Тақырып сұрақтарын дӛңгелек стол формасында ауызша талқылауға 

дайындалу. Ӛзін-ӛзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, тақырып 

бойынша реферат дайындау. 

1.Модульдік білім беру бағдарламасы.  

2. Оку жұмыс жоспары  

БӚЖ тапсыру мерзімі -10-11 апталар 

8 

2.3. Білім алушыларды  аттестаттау 

БӚЖ тапсырмалары. 

Ӛзін-ӛзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, тақырып бойынша эссе 

дайындау 

1.Академиялық сағат 

2.Белсенді үлестірмелі материалдар 

3.Білім алушыларды аралық аттестаттау 

4.Білім алушыларды қорытынды аттестаттау 

БӚЖ тапсыру мерзімі -12-13 апталар 

8 

2.4. Кредит,кредиттік оқыту технологиясы 

БӚЖ тапсырмалары. 

Қорытынды бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, тақырып бойынша эссе 

дайындау 

1.Кредит,кредиттік оқыту технологиясы 

2.Аралық бақылау. Межелік  бақылау. Қорытынды бақылау. 

БӚЖ тапсыру мерзімі 14-15 апталар 

6 

Модуль 2 бойынша барлығы 48 
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 4. Пәннің қысқаша ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамасы 

Оқу нәтижелерін бақылау түрлері 

Аралық бақылау  1 8 апта 

Аралық бақылау 2 15 апта 

Қорытынды бақылау 
(Ағымдағы және аралық бақылау формалары оқытушылармен  анықталынады) 
(Қорытынды бақылау формасы кафедрамен  анықталынады)  

Курстың саясаты мен процедурасы 
Оқу пәнін оқытуда оқытушының білім алушыларға қоятын нақты талаптары келтіріледі.  
 
5. Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі   
Білім алушылардың білімі, шеберлігі, дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады  

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Баллдардың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық кӛрсеткіші Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 
А 4,0 95-100 Ӛте жақсы 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 жақсы 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 
С 2,0 65-69 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

Аталған бөлімді толтыру барысында білім алушыда алған бағасы туралы нақты түсінігі болуы 

үшін  әрбір бағаға қойылатын талапқа толық сипаттама беру қажет. 1 кестеде бағалау критериелерінің 

үлгісі келтірілген 
 

Кесте 1 
Баға Критерий 

  А бағасы Оқытылған материал бойынша терең әрі толық білімді; қарастырылып 

жатқан ұғымдардың, құбылыстар мен заңдылықтардың, теориялардың, 

олардың ӛзара бйланысының мәнін толық түсінуді кӛрсете біледі. 

Оқытылған материал негізінде толық әрі дұрыс жауапты құрастыра біледі; 

негізгі ережелерді белгілеп, жауапты нақты мысалдармен және деректермен 

толықтыра алады; қорытындыны жалпылау, дәлелді талдау жасай алады. 

Пәнаралық және пән ішіндегі (бұрын алынған білім негізінде) 

байланыстарды орната біледі. Түсіндіруде шығармашылық қабілетін 

танытады. 

 

 
А- бағасы  Сұрақтың мазмұны бағдарламаның талаптарына сәйкес толық, жүйелі түрде 

баяндай алады. Бағдарламада ұсынылған негізгі және қосымша әдебиетті 

терең игерген, ӛз ойын жеңіл түрде мазмұндай біледі. Талқыланып жатқан 

мәселеге кең, әрі жан-жақты талдау жасай біледі. Елеулі нақты қателердің 

болмауы. Қорытындысы дәлелді және нақты материалға негізделген. Жауап 

беру кезінде білім алушының ӛздігінен түзетілген, сұраққа байланысты 

тақырыптан 1-2 жеңіл-желпі үйлеспеушілік пен қателердің бар болуы. 
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В+ бағасы  Оқытылған материалды толық біледі. Оқытылған теориялар негізінде 

толық әрі дұрыс жауаптың болуы; оқытылған материалды баяндауда, 

ұғымдарға анықтама беруде, ғылыми терминдерді қолдануда немесе 

қорытынды жасауда кейбір үйлеспеушілік пен қателердің болуы. Студент 

жіберген қателерін оқытушының кӛмегімен түзете алады. Жалпы 

оқытылған материалды меңгеріп, нақты мысалдармен дәлелдей алады. 
В бағасы Оқытылған материалдардан негізгі ережелерді ӛз бетімен атап кӛрсете 

біледі; негізгі ережелердің мағынасын аша алады, жауабында логикалық, 

жүйелі бірізділік бар. Дәлелдер мен мысалдар негізінде жалпылау, 

қорытынды жасай білу, пән ішіндегі байланыстарды орната білу.  

Практикада алған  білімді, ғылыми терминдерді қолдана білу. Бірақ 

әдебиетпен, оқулықпен жұмыс істеуде жеткілікті дағдысы жоқ. Баяндау 

кезінде кейбір жіберген қателерін оқытушының жетекші сұрақтарына 

жауап беру арқылы ӛз жауабын түзей алады. 

 
В-  бағасы Жалпы студент берілген сұраққа дұрыс жауап береді, бірақ жауап беру 

үдерісінде маңызды басты деректердің жоқтығы, негізгі материалды 

меңгергенімен, оны саралай талдауда қиналып, мысалдармен нақты 

дәлелдей алмайды. Баяндау кезінде кейбір жіберген қателерін 

оқытушының жетекші сұрақтарына жауап беру арқылы ӛз жауабын түзей 

алады. 

 
 С+ бағасы Жауабы толық, бірақ жүйелі емес. Жауабында тақырыпқа байланысты 

елеулі ауытқулар бар. Негізгі ұғымдарды анықтауда жіберген қателерін 

түзетуге қиналған жағдайда қойылады.  
С бағасы Студент берілген сұраққа толық жауап бермейді, тақырыптың, негізгі 

ережелердің мағынасын кеңінен аша алмайды. Қосымша сұрақтарға жауап 

бере алмайды 

 
 С-  бағасы Студент берілген сұраққа толық жауап бермейді,  жауабында  негізгі 

ережелерді ерекшелей алмайды, сұрақтың басты идеялары ашылмайды. 

Сӛздік қорының жеткіліксіздігі, материалды толық меңгермегендігі 

байқалады. 

 

 
 D+ бағасы Кӛптеген маңызды фактілер келтірілмейді, қорытынды жасалмайды; 

фактілер қарастырылып жатқан мәселеге сәйкес келмейді, олар 
салыстырып қарастырылмайды; негізгі мәселені кӛрсете алмау (қате болса 
да). Кӛп елеулі қателер бар. Студент жауабында талқыланып жатқан 
мәселенің іргелі, әрі негізгі мәселелермен байланыс түсінігінің жоқтығы. 
Білім алушы оқытушының кӛмегінен кейін ғана жауабын түзетуі. 

D бағасы Студент нашар жауап береді, тақырыпты толық меңгермеген, 
жауаптарында елеулі қателер байқалады. Қосымша сұрақтарға жауап бере 
алмайды. 

F бағасы Студент ӛте нашар жауап береді, сұрақтың мағынасын түсінбейді. сӛйлеу 

мәнері тӛмен, кӛптеген қателер байқалады. Оқытушының жетекші 

сұрақтарын түсінбейді. Оқу материалын меңгермеген жағдайда қойылады. 

* Пәннің мазмұны мен бақылау формаларына байланысты критериелер толықтырылулы 
мүмкін. 
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6. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі 

 

№ Автор, атауы,  шыққан жылы Ақпарат кӛзі Бары (дана) 

Кітапханада Кафедрада 

Негізгі әдебиеттер 

1.  Қасымова Ж.С., Мамандыққа кіріспе  

Ақнұр баспасы-2016.-Қарағанды  

265-бет 

Оқу құралы 25 - 

2.  ҚР МЖБС 5.03.005-2009 Қазақстан 

Республиасындағы білім беру жүйесі. 

Кәсіптік практика. Негізгі ережелер. 

Оқу құралы - 1 

3.  Уткин Э.А. Профессия – менеджер, 

2014. – 176 с. 

 

Оқу құралы 10 - 

4.  Эко У. Как написать дипломную работу 

// Мир библиографии. – 2014.- №1-4.  

 

Оқу құралы 23 - 

Қосымша әдебиеттер 

1.  Бобров А.Л., Маркун Е.Р. Научные 

статьи: первые опыты // Вестн. Моск. ун-

та. Сер.6. Экономика. – 2000. - №4. – 

С.113-117 

 

Оқу құралы 5 - 

2.  Денисов В.М. Ресурсы менеджера // 

Менеджмент в России и  за рубежом. – 

2003. - №4. – С.45-57. 

 

Оқу құралы 5  

3.  «ҚР-ның мемлекеттік қызметшілерінің 

ар-намыс кодексі». Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2005-

жылғы 03-мамырдағы № 1567-жарлығы. 

 

Оқу құралы 50 - 

 
 

  
 
 

 

 


