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Түсіндірме хат 

 

1. Пәннің қысқаша сипаттамасы 

Қазақстан қоғамының ілгерілей дамуындағы маңызды стратегиялық міндет елдің 

кадрлық əлеуетін қалыптастыру мен ұтымды пайдалану болып табылады. Бұл міндеттің 

көкейтестілігі, ең алдымен, оның қазақ қоғамының жəне оның əр азаматының əл-ауқатын 

қамтамасыз етудің құралы ғана емес, негізгі мақсаты да болуында. Осыған орай кадр 

саясаты мəселесіне зейін қоюға жетелейтін бірқатар объективті себептер бар. 

Мемлекеттік қызметтегі кадрлық саясат өз дамуында, жалпы алғанда, қазақстандық 

қоғамды реформалауға тəн мəселелерді өткере отырып, арнаулы ерекшеліктері мен 

байланысты қиындықтарды да бастан кешіп отыр. 

«Мемлекеттік қызмет жəне кадрлық саясат» пəні  кадрлық саясатты əзірлеу мен 

жүзеге асыру мəселелерінің белгілі бір шамада шешімін табуға жол ашады жəне осы іспен 

айналысатын адамдардың ғылыми- іскери ойлауына айқындық қосады деп шынайы 

сенемін. 

Пәнді оқытудың мақсаты: 

 Білім алушыларда Қазақстан Республикасында тұратын жəне жұмыс істейтін жеке 

жəне заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандығын жəне заңды мүдделерін корғауды 

қамтамасыз ететін мемлекеттік билік пен мемлекеттік қызмет туралы, мемлекеттік 

қызметтердің жүргізілу тəртібі, ұйымдастырылуы түсінік қалыптастыру. 

Пәнді оқытудың міндеттері: 

 кəсіптік білім алу, яғни мемлекеттік қызмет жəне кадрлық саясатты 

ұйымдастыру бойынша теориялық тұжырымдамаларды логикалық тұрғыдан 

негіздей білу; 

 кадрларды жоспарлау жəне іріктеу дағдылары мен əдістерін, кадрлық 

саясатты басқару стратегиясы  ережелерін меңгеру; 

 Мемлекеттік қызметтерді көрсетуші мемлекеттік органдар, мекемелер, жəне 

басқа да мемлекеттік тапсырысты орындаушы ұйымдардың мен мүдделі жеке 

жəне заңды тұлғалардың өзара қатынасы жайлы мемлекеттік қызмет туралы 

жалпы түсінік қалыптастыру.  

 Мемлекеттік қызметтер реестрі жəне стандартизация, электронды 

мемлекеттік қызметтердің типтік регламенті, атқарушы билік органдарымен 

бөлімшелерінің қызметтері, жергілікті өзін–өзі басқару органдарының 

қызметтерімен ролдерінің өзгеруі, мемлекеттік емес ұйымдардың қызмет 

көрсетулеріне мемлекеттік қызметтерді беру, өкілеттілікті бөлудің шетелдік 

тəжірибесін жан- жақты қарастыру. 

 кадрлық технология бойынша ептілік; ұйымның тиімді басқару процесінде 

жоспарлау ерекешліктерін ескеріп, құрылымын жасау, кадрлық технологияның 

тиімділігін анықтау сияқты дағдыларды қалыптастыру 

2. Пререквизиттері: 

Пəнді оқып игеру үшін келесі пəндер бойынша білімдер қажет: Микроэкономика, 

Экономикалың теория, макроэкономика, менеджмент.  

3. Постреквизиттері: 

Өндірістік менеджмент, Персоналды басқару, Контроллинг, Кадрлық менеджмент. 

4. Оқу жоспарынан кӛшірме 

Курс                     3 

Семестр               5 

Кредиттер саны  4 
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Сабақтың түрі Сағаттардың жалпы саны 

Дəрістер 30 

Практикалық сабақтар 30 

Семинар сабақтары  

Лабораториялық сабақтар  

Студиялық сабақтар  

БӚЖ 120 

Барлығы 180 

ПӘННІҢ МОДУЛЬ БОЙЫНША ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

(академиялық сағатпен) 

Апта 

номері 

Модуль мен бағдарламалық материалдар атауы Сағат 

саны 

1-7 

аптал

ар 

1 модуль. Мемлекеттік қызмет және кадрлық саясаттың 

концептуалдық негіздері 

84 

Дәрістер 14 

Тақырып 1. Мемлекеттік қызмет жүйесінің теориялық негіздері 
1.Мемлекеттік қызметтің пайда болу тарихы мен түсінігі 

2 Мемлекеттік қызметтің негізгі белгілері, функциясы жəне ерекшелігі 

3. Мемлекеттік қызметтің маңызы мен тиімділігі 

Білім берудің формасы мен әдісі – фронтальді дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

2 

Тақырып 2. Мемлекеттік қызмет пен кадрлық саясат ұғымы 

1. Мемлекеттік қызмет жəне оның құқықтық жағдайы 

2.Мемлекеттік қызметке кіру 

3. Кадрлық саясаттың рөлі мен маңызы 

4. Кадрлық саясаттың субъектісі 

5.  Кадрлық саясаттың нысаны  

Білім берудің формасы мен әдісі – фронтальді дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

2 

Тақырып 3. Мемлекеттік қызмет объектілері мен субъектілері. 

1. Мемлекеттік қызметтің объектілері мен субъектілері  

2. Мемлекеттік қызметтердің жіктеуі 

Білім берудің формасы мен әдісі – фронтальді дəріс, білім берудің ауызша 

жəне көрнекілік əдістері 

2 

Тақырып 4. Кадрлық технологиялар – мемлекеттік қызмет пен 

кадрлық саясатты жүргізу механизмі ретінде  
1. Кадрлық технологиялар: анықтамасы, түрлері, кадрлық 

жұмыстардағы орны. 

2. Кадрларды басқару қызметінің формасы ретіндегі кадрлық 

технологиялар.  

Білім берудің формасы мен әдісі – фронтальді дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

2 
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Тақырып 5. Кадрлық саясат басқару  жүйесі ретінде 

1. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі  кадрлық саясат  

2.Қазіргі Қазақстандағы мемлекеттік қызметтің іс-əрекеттік 

қағидаттары  

3. Ұйымды басқару жүйесіндегі кадрлық саясат  

4. Кадрлық саясаттың типтері  мен стратегиялары  

Білім берудің формасы мен әдісі – фронтальді дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

2 

Тақырып 6. Мемлекеттік қызметте кадрлық жұмыс пен кадрлық 

саясаттың  заңнамалық қамтамасыз етілуі 

1. Мемлекеттік органдарда кадрлық қызметтің заңнамалық реттелуі. 

2. Мемлекеттік органдарда кадрлық технологиялардың заңнамалық 

регламентациясы. 

Білім берудің формасы мен әдісі – проблемалық дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

2 

Тақырып 7. Мемлекеттік қызмет мен кадрлық саясаттағы  

заманауи кадрлық технологиялар 

1. Кадрлық  технологиялардың мазмұны мен негізгі міндеттері  

2. Кадрлық технологияны қолдану мен пайдалану 

Білім берудің формасы мен әдісі – фронтальді дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

2 

Тәжірибелік (семинарлық) сабақ 17 

Тақырып 1. Мемлекеттік қызмет жүйесінің теориялық негіздері 

Жоспары:  
1. Мемлекеттік қызметтің ерекшеліктері 

2. Мемлекеттік қызметтің принциптері 

3. ҚР мемлекеттік қызметін басқару 

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

 

2 

Тақырып 2. Мемлекеттік қызмет пен кадрлық саясат ұғымы 

Жоспары:  
1. Мемлекеттік қызмет жəне оның құқықтық жағдайы 

2.Мемлекеттік қызметке кіру 

3. Кадрлық саясаттың рөлі мен маңызы 

4. Кадрлық саясаттың субъектісі 

5.  Кадрлық саясаттың нысаны  

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

2 

Тақырып 3. Мемлекеттік қызмет объектілері мен субъектілері 

Жоспары:  

1.Мемлекеттік қызметтің объектілері мен субъектілері  

2. Мемлекеттік қызметтердің жіктеуі 

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

2 

Тақырып 4. Кадрлық технологиялар – мемлекеттік қызмет пен 

кадрлық саясатты жүргізу механизмі ретінде  

Жоспары:  
1.Кадрлық технологиялар: анықтамасы, түрлері, кадрлық 

жұмыстардағы орны. 

2 
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2.Кадрларды басқару қызметінің формасы ретіндегі кадрлық 

технологиялар.  

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

Тақырып 5. Кадрлық саясат басқару  жүйесі ретінде 

Жоспары:  
1. Мемлекеттік басқару жүйесіндегі  кадрлық саясат  

2.Қазіргі Қазақстандағы мемлекеттік қызметтің іс-əрекеттік 

қағидаттары  

3. Ұйымды басқару жүйесіндегі кадрлық саясат  

4. Кадрлық саясаттың типтері  мен стратегиялары  

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

2 

Тақырып 6. Мемлекеттік қызметте кадрлық жұмыс пен кадрлық 

саясаттың  заңнамалық қамтамасыз етілуі 

Жоспары:  
1. Мемлекеттік органдарда кадрлық қызметтің заңнамалық реттелуі. 

2. Мемлекеттік органдарда кадрлық технологиялардың заңнамалық 

регламентациясы. 

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

2 

Тақырып 7. Мемлекеттік қызмет мен кадрлық саясаттағы  

заманауи кадрлық технологиялар 

Жоспары:  
1. Кадрлық  технологиялардың мазмұны мен негізгі міндеттері  

2. Кадрлық технологияны қолдану мен пайдалану 

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

2 

БӚЖ  56 

Тақырып 1. Мемлекеттік қызмет жүйесінің теориялық негіздері 

Тақырып бойынша тапсырма: Тақырып сұрақтарын ауызша 

талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап 

беру, берілген тапсырмаларды орындау. Мына тақырыптар бойынша 

рефераттар жазу:  

1. Мемлекеттік қызметтің түсінігі мен ерекшелігі 

2. Мемлекеттік қызметті  ұйымдастырудағы негізгі қағидалар 

Тапсыру мерзімі: 1 апта 

8 

Тақырып 2. Мемлекеттік қызмет пен кадрлық саясат ұғымы 

Тақырып бойынша тапсырма: 

Қосымша əдебиет конспектілерін талдау, ситуацияларды шешу, тест 

сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, 

глоссарий құрып, эссе дайындау. 

1. Мемлекеттік қызмет методологиясы мен негізгі принциптері 

2. Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық жағдайлары 

3. Мемлекеттік қызметке келумен байланысты шектеулер 

Тапсыру мерзімі: 2 апта 

8 

Тақырып 3. Мемлекеттік қызмет объектілері мен субъектілері. 

Тақырып сұрақтарын дөңгелек стол формасында ауызша талқылауға 

дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, 

тақырып бойынша реферат дайындау. 

8 
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1.Мемлекеттік қызметтің объектілері мен субъектілері  

2. Мемлекеттік қызметтердің жіктеуі 

Тапсыру мерзімі: 3 апта 

Тақырып 4. Кадрлық технологиялар – мемлекеттік қызмет пен 

кадрлық саясатты жүргізу механизмі ретінде  
Тақырып бойынша тапсырма: Өзін-өзі бақылауға арналған 

сұрақтарға жауап беру, тақырып бойынша эссе дайындау. 

1. Кадрлық технологияларды жүзеге асыру жағдайлары.   

2. Кадрлық технологияларды қолданудағы тиімділік шарттары 

Тапсыру мерзімі: 4 апта 

8 

Тақырып 5. Кадрлық саясат басқару  жүйесі ретінде 

Тақырып бойынша тапсырма: 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, тақырып бойынша 

реферат дайындау. 

1. Мемлекеттік кадрлық саясаттың əлеуметтік басқару аспектілерімен 

байланысы 

Тапсыру мерзімі: 5 апта 

8 

Тақырып 6. Мемлекеттік қызметте кадрлық жұмыс пен кадрлық 

саясаттың  заңнамалық қамтамасыз етілуі 

Тақырып бойынша тапсырма: Тақырып сұрақтарын ауызша 

талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап 

беру, берілген тапсырмаларды орындау. Мына тақырыптар бойынша 

эссе дайындау: 

1. Мемлекеттік қызмет пен муниципалды қызметтегі кадрлық 

жұмыстың жүзеге асырылуындағы заңнамалық ерекшеліктер 

Тапсыру мерзімі: 6 апта 

8 

Тақырып 7. Мемлекеттік қызмет мен кадрлық саясаттағы  

заманауи кадрлық технологиялар 

Тақырып бойынша тапсырма: Тақырып сұрақтарын ауызша 

талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап 

беру, берілген тапсырмаларды орындау. Мына тақырыптар бойынша 

эссе дайындау: 

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдар жүйесі. 

2. Кадрлық технологияның ерекшелігі 

3. Мемлекеттік жəне жергілікті қызметте шетелдік кадрлық 

технологияны пайдалану деңгейі 

Тапсыру мерзімі: 7 апта 

8 

1 модуль бойынша барлығы 84 

8-15 

апта- 

лар 

2 модуль. Мемлекеттік қызмет пен кадрлық саясатты  жүзеге 

асыру мәселелері 

 

Дәрістер 16 

Тақырып 8. Мемлекеттік қызметті ӛткеру және қызметтік мансап 

1. Мемлекеттік əкімшілік қызметті өткеру жəне мемлекеттік қызметке 

кіру 

2. Мемлекеттік қызметке кіру кезінде қойылатын талаптар 

3. Мемлекеттік əкімшілік лауазымға орналасу 

4.  Мемлекеттік əкімшілік қызметті өткеру жəне мемлекеттік қызметке 

кіру 

 

2 



 

Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті 

Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

 
Басылым: бірінші 

 

Ф ЕНУ 703-13-17. Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) . Бірінші басылым 

Білім берудің формасы мен әдісі – проблемалық дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

 
Тақырып 9 . Кадрлық саясаттағы  ақпараттық технологиялар  

1. Кадрлық жұмыстағы ақпараттық жүйелердің негізгі мүмкіндіктері  
2. Кадрлық технологияларды ақпараттандыру  

Білім берудің формасы мен əдісі – түсініктеме, демонстрация əдістері, 

презентация. 

2 

Тақырып 10.  Мемлекеттік қызмет персоналын басқару 

жүйесіндегі кадрлар технологияларының рӛлі 

1. Телеологиялық анықтамалар 

2. Персоналдарды басқару стратегиясы 

3. Кадрлық жоспарлау 

Білім берудің формасы мен әдісі – проблемалық дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

2 

Тақырып 11.  Мемлекеттік басқару органдары қызметкерлерін 

кадрлық басқару ерекшеліктері 
1. Мемлекеттік басқару органдары қызметкерлерін кадрлық 

құрамының жалпы мінездемесі  
2. Мемлекеттік  қызметтегі кадрлық жұмыс жəне кадрлық технология 
3. Мемлекеттік басқару қызметіндегі кадрлық технологияның 

заңнамалық қамтамасыз етілуі 
Білім берудің формасы мен әдісі – проблемалық дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

2 

Тақырып 12. Мемлекеттік қызмет пен кадрлық саясатты жүзеге 

асыруда мемлекеттік қызмет істері . 

1.Агенттіктің негізгі міндеттері, функциялары жəне құқықтары 

2. Агенттік қызметін ұйымдастыру 

Білім берудің формасы мен әдісі – фронтальді дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

2 

Тақырып 13. Кадрлық әлеуетті қалыптастыру 
1. Кадрлық ресурстарды жоспарлау 

2. Кадрларды таңдау  

3. Кадрларды іріктеу  

4. Кадрларды орналастыру мен қозғау 

Білім берудің формасы мен әдісі – проблемалық дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

2 

Тақырып 14. Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби біліктілігін 

бағалаудың технологиясы 
1. Біліктілік емтиханының технологиясы 

2. Мемлекеттік қызметкерлерді аттестациялау технологиясы 

Білім берудің формасы мен әдісі – фронтальді дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

2 

Тақырып 15. Кәсіби даму мен мемлекеттік қызметкерлердің 

қызметтік кӛтерілуіндегі кадрлық саясат  

1. Мемлекеттік қызметкерлердің кадрлық резервін қалыптастыру 

саясаты  

2. Кадрларды бейімдеу 

3. Мемлекеттік қызметкерлерді оқыту технологиясы 

Білім берудің формасы мен әдісі – фронтальді дəріс, білім берудің 

2 



 

Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті 

Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

 
Басылым: бірінші 

 

Ф ЕНУ 703-13-17. Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) . Бірінші басылым 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

Тәжірибелік (семинарлық) сабақ 16 

Тақырып 8. Мемлекеттік қызметті ӛткеру және қызметтік мансап 

Жоспар:  

1. Мемлекеттік əкімшілік қызметті өткеру жəне мемлекеттік қызметке 

кіру 

2. Мемлекеттік қызметке кіру кезінде қойылатын талаптар 

3. Мемлекеттік əкімшілік лауазымға орналасу 

4.  Мемлекеттік əкімшілік қызметті өткеру жəне мемлекеттік қызметке 

кіру 

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі  

 

2 

Тақырып 9 . Кадрлық саясаттағы  ақпараттық технологиялар  

Жоспар:  

1.Кадрлық жұмыстағы ақпараттық жүйелердің негізгі мүмкіндіктері  
2.Кадрлық технологияларды ақпараттандыру  

Білім берудің формасы мен әдісі – түсініктеме, демонстрация әдістері, 

презентация. 

 

2 

Тақырып 10.  Мемлекеттік қызмет персоналын басқару жүйесіндегі 

кадрлар технологияларының рӛлі 

Жоспар:  

4. Телеологиялық анықтамалар 

5. Персоналдарды басқару стратегиясы 

6. Кадрлық жоспарлау 

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

 

2 

Тақырып 11.  Мемлекеттік басқару органдары қызметкерлерін 

кадрлық басқару ерекшеліктері 

Жоспар:  
1.Мемлекеттік басқару органдары қызметкерлерін кадрлық құрамының 
жалпы мінездемесі  
2.Мемлекеттік  қызметтегі кадрлық жұмыс жəне кадрлық технология 
3. Мемлекеттік басқару қызметіндегі кадрлық технологияның 
заңнамалық қамтамасыз етілуі 
Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

 

2 

Тақырып 12. Мемлекеттік қызмет пен кадрлық саясатты жүзеге 

асыруда мемлекеттік қызмет істері . 

Жоспар:  

1.Агенттіктің негізгі міндеттері, функциялары жəне құқықтары 

2. Агенттік қызметін ұйымдастыру 

Білім берудің формасы мен әдісі – фронтальді дəріс, білім берудің 

ауызша жəне көрнекілік əдістері 

 2 

Тақырып 13. Кадрлық әлеуетті қалыптастыру 

Жоспар:  

1. Кадрлық ресурстарды жоспарлау 

2. Кадрларды таңдау  

3. Кадрларды іріктеу  

4. Кадрларды орналастыру мен қозғау 

     2 



 

Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті 

Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

 
Басылым: бірінші 

 

Ф ЕНУ 703-13-17. Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) . Бірінші басылым 

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

Тақырып 14. Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби біліктілігін 

бағалаудың технологиясы 

Жоспар:  

1. Біліктілік емтиханының технологиясы 

2. Мемлекеттік қызметкерлерді аттестациялау технологиясы 

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

       2 

Тақырып 15. Кәсіби даму мен мемлекеттік қызметкерлердің 

қызметтік кӛтерілуіндегі кадрлық саясат  

Жоспар:  

1.Мемлекеттік қызметкерлердің кадрлық резервін қалыптастыру 

саясаты  

2. Кадрларды бейімдеу 

3. Мемлекеттік қызметкерлерді оқыту технологиясы  

Білім берудің формасы мен әдісі – коммуникативтік əдіс, бақылау əдісі 

жəне проблемалық баяндалу əдісі 

      2 

БӚЖ 64 

Тақырып 8. Мемлекеттік қызметті ӛткеру және қызметтік мансап 

Тақырып бойынша тапсырма: Тақырып сұрақтарын ауызша 

талқылауға дайындалу. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап 

беру, берілген тапсырмаларды орындау. Tақырып бойынша реферат 

жазу. 

1. Мемлекеттік əкімшілік қызметті өткеру жəне мемлекеттік қызметке 

кіру. 

 2. Мемлекеттік қызметке кіру кезінде қойылатын талаптар.  

Тапсыру мерзімі: 8 апта 

6 

Тақырып 9 . Кадрлық саясаттағы  ақпараттық технологиялар  
Тақырып бойынша тапсырма: 

Қосымша əдебиет конспектілерін талдау, ауызша жауап беру, кейс 

дайындау, іскерлік ойын (топтық жұмыс нұсқасында орындауға 

болады). 

1. «Мемлекеттік органдардың кадрлық жұмысында ақпараттық 

технологиялар жүйесін қолданудың мүмкіншіліктері» тақырыбына эссе 

дайындау.  

Тапсыру мерзімі: 9 апта 

6 

Тақырып 10.  Мемлекеттік қызмет персоналын басқару 

жүйесіндегі кадрлар технологияларының рӛлі 

Тақырып бойынша тапсырма: 

Қосымша əдебиет конспектілерін талдау, ауызша жауап беру, кейс 

дайындау, іскерлік ойын (топтық жұмыс нұсқасында орындауға 

болады). 

1. Кадрларды іріктеу жəне жаңа қызметкерлерлің бейімделуі 

Тапсыру мерзімі: 10 апта 

6 

Тақырып 11.  Мемлекеттік басқару органдары қызметкерлерін 

кадрлық басқару ерекшеліктері 

Тақырып бойынша тапсырма: Тақырып сұрақтарын ауызша 

6 



 

Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті 

Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

 
Басылым: бірінші 

 

Ф ЕНУ 703-13-17. Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) . Бірінші басылым 

талқылауға дайындалу. Мына тақырыптар бойынша  эссе жазу:  

1. Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызмет жүйесін талдау 

2. Мемлекеттік қызмет тиімділігін жоғарлату тəсілдері 

Тапсыру мерзімі: 11 апта 

Тақырып 12. Мемлекеттік қызмет пен кадрлық саясатты жүзеге 

асыруда мемлекеттік қызмет істері . 

Тақырып бойынша тапсырма: Тақырып сұрақтарын ауызша 

талқылауға дайындалу.  

1. Мемлекеттік қызметтің шетелдік тəжірибесі жəне əлемдегі озық 

кадрлық саясат үлгілері 

Тапсыру мерзімі: 12 апта 

6 

Тақырып 13. Кадрлық әлеуетті қалыптастыру 

Тақырып бойынша тапсырма: Шетелдік тəжірибе ретінде нақты 

мысалды ала отырып, ситуациялық жағдай құрау, топпен бірлесе 

жұмыс. Талқылау, ситуациялық жағдайлар шешімін табу əдістерін 

жүйелеу, пікірталас орнату арқылы тақырып мазмұнын ашу.  

1. 1. Мемлекеттік қызметке кадрлар таңдау амалдарының арнаулы 

ерекшеліктері 

Тапсыру мерзімі: 13 апта 

6 

Тақырып 14. Мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби біліктілігін 

бағалаудың технологиясы 

Тақырып бойынша тапсырма: 

Қосымша əдебиет конспектілерін талдау, ауызша жауап беру, кейс 

дайындау (топтық жұмыс нұсқасында орындауға болады) 

1. Кадрлық саясатты жүзеге асыру тиімділігін бағалау 

2. Кадрлық аудит мəні мен ерекшеліктері 

Тапсыру мерзімі: 14 апта 

6 

Тақырып 15. Кәсіби даму мен мемлекеттік қызметкерлердің 

қызметтік кӛтерілуіндегі кадрлық саясат  

Тақырып бойынша тапсырма: Тақырып бойынша көрнекіліктер, 

слайдтар негізінде проблемалық ситуацияларды шешу жолдарын 

анықтау. 

1. Кадрлық резервті қалыптастырудағы мақсат пен негізгі міндеттер 

2. Бейімдеудің стандартты бағдарламасы 

3. Ұйымда оқытып-үйрету мен біліктілікті көтеру үдерісінің негізгі 

міндеттері 

Менеджердің іскерлік этикеті тақырыбына  пікірталас  

Тапсыру мерзімі: 15 апта 

6 

2 модуль бойынша барлығы 96 

 БАРЛЫҒЫ 180 

4. Пәннің қысқаша үйымдастыру-әдістемелік сипаттамасы 

Оқу нəтижелерін бақылау түрлері: 

1 аралық бақылау: коллоквиум 

2 аралық бақылау: коллоквиум 

Қорытынды: компьютерлік тестілеу 

Курстың саясаты 

Оқу жүктемесінің көлемі: 30 сағат дəріс, 15 сағат практикалық сабақтар, 90 сағат 

БӨЖ сабақтарын қамтиды. Білім деңгейінің жиынтық бағасы білім алушыларға пəнді оқу 
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Ф ЕНУ 703-13-17. Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) . Бірінші басылым 

барысында қойылған əкімшілік талаптарды (кешігу, келмеушілік, аудиториядағы тəртібі, 

сабаққа қатысу белсенділігі, тапсырманы уақытында өткізбеуі, емтиханға қатыспау) 

ескере отырып қойылады. 

5. Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі   

Білім алушылардың білімі, шеберлігі, дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады  
 

Әріптік жүйе бойынша 

баға 

Баллдардың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық көрсеткіші Дəстүрлі жүйе бойынша 

баға 

А 4,0 95-100 Өте 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 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 

Бағалау үрдісі 100 балдық көрсеткіш негізінде жүзеге асырылады жəне əріп жүйесіне 

аударылады. Әріп жүйесіне сəйкес критерийлер келесі негізгі талаптар орындалса 

қойылады: 
Баға Критерий 

  А бағасы Оқытылған материал бойынша терең əрі толық білімді; 

қарастырылып жатқан ұғымдардың, құбылыстар мен 

заңдылықтардың, теориялардың, олардың өзара бйланысының 

мəнін толық түсінуді көрсете біледі. Оқытылған материал негізінде 

толық əрі дұрыс жауапты құрастыра біледі; негізгі ережелерді 

белгілеп, жауапты нақты мысалдармен жəне деректермен 

толықтыра алады; қорытындыны жалпылау, дəлелді талдау жасай 

алады. Пəнаралық жəне пəн ішіндегі (бұрын алынған білім 

негізінде) байланыстарды орната біледі. Түсіндіруде 

шығармашылық қабілетін танытады. 
А- бағасы  Сұрақтың мазмұны бағдарламаның талаптарына сəйкес толық, 

жүйелі түрде баяндай алады. Бағдарламада ұсынылған негізгі жəне 

қосымша əдебиетті терең игерген, өз ойын жеңіл түрде мазмұндай 

біледі. Талқыланып жатқан мəселеге кең, əрі жан-жақты талдау 

жасай біледі. Елеулі нақты қателердің болмауы. Қорытындысы 

дəлелді жəне нақты материалға негізделген. Жауап беру кезінде 

білім алушының өздігінен түзетілген, сұраққа байланысты 

тақырыптан 1-2 жеңіл-желпі үйлеспеушілік пен қателердің бар 

болуы. 
В+ бағасы  Оқытылған материалды толық біледі. Оқытылған теориялар 

негізінде толық əрі дұрыс жауаптың болуы; оқытылған 

материалды баяндауда, ұғымдарға анықтама беруде, ғылыми 

терминдерді қолдануда немесе қорытынды жасауда кейбір 

үйлеспеушілік пен қателердің болуы. Студент жіберген қателерін 

оқытушының көмегімен түзете алады. Жалпы оқытылған 

материалды меңгеріп, нақты мысалдармен дəлелдей алады. 
В бағасы Оқытылған материалдардан негізгі ережелерді өз бетімен атап 
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Ф ЕНУ 703-13-17. Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) . Бірінші басылым 

көрсете біледі; негізгі ережелердің мағынасын аша алады, 

жауабында логикалық, жүйелі бірізділік бар. Дəлелдер мен 

мысалдар негізінде жалпылау, қорытынды жасай білу, пəн ішіндегі 

байланыстарды орната білу.  Практикада алған  білімді, ғылыми 

терминдерді қолдана білу. Бірақ əдебиетпен, оқулықпен жұмыс 

істеуде жеткілікті дағдысы жоқ. Баяндау кезінде кейбір жіберген 

қателерін оқытушының жетекші сұрақтарына жауап беру арқылы 

өз 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 дəлелдей алмайды. Баяндау кезінде кейбір 

жіберген қателерін оқытушының жетекші сұрақтарына жауап беру 

арқылы өз 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. Сөздік қорының жеткіліксіздігі, материалды толық 

меңгермегендігі байқалады. 
 D+ бағасы Көптеген маңызды фактілер келтірілмейді, қорытынды 

жасалмайды; фактілер қарастырылып жатқан мəселеге сəйкес 
келмейді, олар салыстырып қарастырылмайды; негізгі мəселені 
көрсете алмау (қате болса да). Көп елеулі қателер бар. Студент 
жауабында талқыланып жатқан мəселенің іргелі, əрі негізгі 
мəселелермен байланыс түсінігінің жоқтығы. Білім алушы 
оқытушының көмегінен кейін ғана жауабын түзетуі. 

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

FХ бағасы Студент өте нашар жауап береді, сұрақтың мағынасын түсінбейді. 

сөйлеу мəнері төмен, көптеген қателер байқалады. Оқытушының 

жетекші сұрақтарын түсінбейді. Оқу материалын меңгермеген 

жағдайда қойылады. 
F бағасы Студент мүлдем пəн бойынша материалды білмейді. Сабаққа 

қатысуы нашар жəне аралық бақылау бағалары 

қанағаттанарлықсыз. Студент емтиханға жіберілмеген жағдайда 

қойылады. 

Аудиториялық сабақтар өткізу барысында ағымдық бақылау жүргізу, БӨЖ 

тапсырмаларын орындаудың сапасын тексеру, жазбаша есеп тапсырмаларын орындау мен 

ауызша түрде екі аралық бақылау өткізу жоспарланды. Қорытынды бақылау емтихан 

түрінде алынады.  

                 Ағымдық бақылау -20% 

                 БӨЖ тексеру -20% 

                 Аралық бақылау - 20% 

                 Қорытынды бақылау – 40% 
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6. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі 

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

Кітапханада Кафедрада 

Негізгі əдебиеттер 

1 Государственная служба в 

странах основных правовых 

систем мира. Т.1 / Под ред.; 

Сост.: и др. - 2-е изд.,перераб. и 

доп. - М. : Книгодел, 2010. - 357с. 

 

Электронды 

нұсқа 

www.akorda.kz 

- 1 

2 Вырупаева, Т. В. Планирование 

потребности в кадрах в системе 

управления карьерой на 

государственной службе / 

Вырупаева Т. В. // Менеджмент в 

России и за рубежом. – 2013. – № 

1. – С. 116–121. 

 

Электронды 

нұсқа 

http://adilet.zan.kz 

- 1 

3 Гусев, А. В. Государственная 

гражданская служба: сочетание 

публично-правовых и 

частноправовых начал / А. В. 

Гусев // Рос. юрид. журн. – 2012. 

– № 6. – С. 28–41. 

 

Электронды 

нұсқа 

http://adilet.zan.kz 

- - 

4 Репицкая, С. И. Персональный 

потенциал муниципального 

управления / С. И. Репицкая // 

Труд и соц. отношения. – 2012. – 

№ 10. – С. 71–77. 

 

Электронды 

нұсқа 

http://adilet.zan.kz 

-  

5 Савлук, А. Н. Перспективный 

молодежный кадровый резерв 

государственной службы: 

вопросы формирования / А. Н. 

Савлук // Власть. – 2013. – № 2. – 

С. 66–68. 

 

Оқу құралы -  

Қосымша əдебиеттер 

6 Шайтанова Н. А. Непрерывное 

профессиональное образование и 

повышение квалификации: 

содержание, соотношение, 

терминологический анализ // 

Образование и саморазвитие. — 

2010. — № 3(19). — С. 68-74. 

Электронды 

нұсқа 

massaget.kz 

- 1 

 


