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Түсініктеме хат 

 

 «Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік» пәні мемлекеттік-жеке меншік әріптестік 

замануи теориясын, шетелдік және отандық тәжірибесін және жобалардың еңгізу 

ерекшеліктерін зерттеуге негізделген. 

Пәннің мақсаты болып Қазақстан Республикасында мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік тетіктерін  пайдалана отырып, инвестициялық жобаларды іске асыру үшін  

заңнамалық  және институционалдық негіз құру сияқты мәселелерді терең меңгерту 

болып табылады. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің базалық тетіктерін қолжетімді 

нысанмен түсіндіру, әзірлеушілер және жобаларды бастамашылар үшін қадамдық 

ұсынымдарды беру. Қазақстанда мемлекеттік-жекешелік әріптестікті реттейтін 

нормативтті құқықтық актілердің тізбесін ұғындыру және кейбір жобалардың үлгісі 

бойынша қазақстандық шарттағы берілген тетіктің тиімділігіне және іске асатындығына 

кӛз жеткізу.  

Пәнің міндеттері: 

Пәнді оқытудың мақсатына сәйкес келесідей міндеттер қойылады:  

- МЖӘ мәселелері бойынша заңнамалардың қолданылу механизмдерін жете 

меңгеру; 

- МЖӘ негізінде жобаларды дайындау және іске асыру үдерістерін оқып үйрену 

және оларды басқару жолдары мен олар бойынша шаралар әзірлеу механизмдерін 

үйрену; 

- халыққа қызмет кӛрсету сапасы арқылы жобаны тиімді іске асыруды бағалаудың 

ӛлшемдерін белгілеу жолдарын түсіну; 

- МЖӘ саласында мамандардың біліктіліктері мен олдарға қойылатын 

талаптарды ұғына білу.  

2. Пререквизиттер 

Аталған пәнді меңгеру үшін ___ Экономикалық теория ____ 

пәнін (пәндерін) меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар қажет.  

Постреквизиттер 

Аталған пәнді меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар келесі пәндерді 

меңгеруге қажет болып табылады : Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі                               

 

3. Оқу жоспарынан кӛшірме 

Курс 2 

Семестр 3 

Кредит саны 3 

 

Сабақ түрі Жалпы сағат саны 

Дәріс 30 

Тәжірибелік сабақ 15 

Семинар сабақ  

Лаборатория сабақ  

Студиялық сабақ  

БӚЖ 90 

Барлығы 135 
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МОДУЛЬДЕР БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

(академиялық сағатпен) 

Апта 

номері 

Модульдің және бағдарламалық материалдардың атауы Сағат 

саны 

1-7  Модуль 1. Модуль атауы: Мемлекеттік – жекешелік  

әріптестіктің теориялық негіздері 

 

Дәрістер 14 

1.1 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік: теориялық негіздері 

және базалық       принциптері 

Экономиканың мемлекеттік және жекешелік секторларының ӛзара 

әрекеттесуінің теориялық аспектілері. Мемлекеттік – жекешелік 

әріптестіктің мәні, түсінігі және классификациясы. Мемлекеттік – 

жеке әріптестіктің негізгі  қағидаттары. 

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 МЖӘ механизмін пайдалану және шет елдік тәжірибе 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік механизмі және оның түрлері. 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік механизмінің экономикалық 

мүдделерді үйлестіру моделі. Шет елдегі мемлекеттік-жекешелік 

әріптестікті дамыту тәжірибесі. 

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 жеке әріптестік жобалары және оны іске асыру 
МЖӘ жобалары және оны қаржыландыру. Мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобасын іске асыру. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобаларының жүзеге асырылу механизмдері  

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. 
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1.4 Мемлекеттік–жекешелік әріптестік жобаларында  

тәуекелдерді басқару  

Мемлекеттік–жекешелік әріптестіктегі тәуекелдер 

нормалары.Тәуекелдерді бӛлу. Құрылыс тәуекелдері. Валюталық 

тәуекелдер 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: дәріс материалын электронды 

түрде ұсыну, тікелей кері байланыс (белсенді тыңдау, негізгі 

ойларды жинақтау, сабақтың соңында білім алушылардың 

сұрақтарына жауап беру) арқылы дәріс. Дәрісті дайындау және 

ӛткізу кезінде жалпы ғылыми әдістер қолданылады: қарапайымнан 

күрделіге дейін, талдау және синтездеу. 

2 

1.5 Қазақстандағы үшінші жаңғыру жағдайында мемлекеттік – 

жекешелік әріптестіктің даму үрдісі 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің 

даму жағдайы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік–жекешелік 

әріптестікке  Германия моделін еңгізудегі тиімділіктер. 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: электронды нұсқада тақырып 

мәліметін кӛрнекілік (слайд, презентация) мәлімет түрінде алдын ала 

қамтамасыз етіп мәселелі дәріс ӛткізу,  тікелей және кері байланыс 

орнату (белсенді тындау, негізгі мәліметтерді жазып отыру, дәріс 

соңында білімгерлердің сұрақтарына жауап беру). 

2 

1.6 Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің құқықтық реттелу 

ерекшеліктері 
Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің құқықтық негіздері. МЖӘ 

келісім – шарттары және оның классификациясы.  МЖӘ келісім – 

шарттық нысанын таңдау 

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. 
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1.7  Мемлекеттік органдардың, кәсіпкерлік субъектілерінің  және  

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

мемлекеттік-жекешелік әріптестікке қатысу нысандары 

Мемлекеттік органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестікке 

қатысу нысандары. Кәсіпкерлік субъектілерінің мемлекеттік-

жекешелік әріптестікке қатысу нысандар. Квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік әріптестікке қатысу 

нысандары 

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). 

2 

Тәжірибелік сабақ 7 

1.1 Мемлекеттік-жеке әріптестік: теориялық негіздері және  
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базалық       принциптері 

Тәжірибелік сабағының жоспары:  
1. Мемлекеттік-жекешелікәріптестіктің теориялық аспектілері 

2. Мемлекеттік-жекешелікәріптестіктің мәні, түсінігі және 

классификациясы 

3. Мемлекеттік – жеке әріптестіктің негізгі  қағидаттары 

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. 

1 

1.2 МЖӘ механизмін пайдалану және шет елдік тәжірибе 

Тәжірибелік сабағының жоспары:  
1.Мемлекеттік-жекешелікәріптестікті жүзеге асырудың 

   шет елдік тәжірибесі 

2. Мемлекеттік-жекешелікәріптестіктің қалыптасу тенденциялары  

3. ҚР мемлекеттік-жекешелікәріптестік жобаларының жүзеге 

асырылу механизмдері 

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 

1.3 Мемлекеттік жеке әріптестік жобалары және оны іске асыру  

Тәжірибелік сабағының жоспары:  
1. МЖӘ жобалары және оны қаржыландыру 

2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру 

3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының операторы 

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 Мемлекеттік–жекешелік әріптестік жобаларында  

тәуекелдерді басқару  

Тәжірибелік сабағының жоспары:  
1 .Мемлекеттік–жекешелік әріптестіктегі тәуекелдер нормалары 

2 .Тәуекелдерді бӛлу  

3 .Құрылыс тәуекелдері 

4 .Валюталық тәуекелдер 

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 

1.5 Қазақстандағы үшінші жаңғыру жағдайында мемлекеттік – 

жекешелік әріптестіктің даму үрдісі 
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Тәжірибелік сабағының жоспары:  
1.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-жекешелік 

әріптестіктің даму жағдайы 

2.Қазақстан Республикасының мемлекеттік–жекешелік әріптестікке  

Германия моделін еңгізудегі тиімділіктер. 

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. 

1.6 Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің құқықтық реттелу 

ерекшеліктері 

 Тәжірибелік сабағының жоспары:  
1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің құқықтық негіздері 

2. МЖӘ келісім – шарттары және оның классификациясы  

3. МЖӘ келісім – шарттық нысанын таңдау 

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. 

1 

1.7 Мемлекеттік органдардың, кәсіпкерлік субъектілерінің  

және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

мемлекеттік-жекешелік әріптестікке қатысу нысандары 

Тәжірибелік сабағының жоспары:  
1. Мемлекеттік органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестікке 

қатысу нысандары 

2. Кәсіпкерлік субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік әріптестікке 

қатысу нысандары 

3. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік 

әріптестікке қатысу нысандары 

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. 

1 

БӚЖ  42 

1.1 Мемлекеттік-жеке әріптестік: теориялық негіздері және 

базалық       принциптері 

БӚЖ тапсырмалары:  

Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Ӛзін-ӛзі 

бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды 

орындау. Мына тақырыптар бойынша рефераттар жазу:  

1.Экономикалық категория ретіндегі мемлекеттік – жекешелік 

әріптестік  мәні.  

2. Мемлекет және жеке сектор әріптестігінің мақсаттары мен 

міндеттері  

БӨЖ тапсыру мерзімі: 1 апта 

6 

1.2 МЖӘ механизмін пайдаланудағы шет елдік тәжірибе 

БӚЖ тапсырмалары:  
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Қосымша әдебиет конспектілерін талдау, ситуацияларды шешу, тест 

сұрақтары мен ӛзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, 

глоссарий құрып, эссе дайындау. 

1.МЖӘ жобаларын жүзеге асырудағы  әлемдік тәжірибе  

БӨЖ тапсыру мерзімі: 2 апта 

1.3 Мемлекеттік жеке әріптестік жобалары және оны іске асыру  

БӚЖ тапсырмалары:  

Тақырып сұрақтарын дӛңгелек стол формасында ауызша талқылауға 

дайындалу. Ӛзін-ӛзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, 

тақырып бойынша реферат дайындау. 

1. Жобаларды басқарудың негізгі түсініктемелерінің сыныптамасы  

БӨЖ тапсыру мерзімі: 3 апта 

6 

1.4 Мемлекеттік–жекешелік әріптестік жобаларында  

тәуекелдерді басқару  

БӚЖ тапсырмалары:  

Ӛзін-ӛзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, тақырып 

бойынша эссе дайындау. 

Мемлекеттік меншіктің ұйымдастырушылық нысандары  

БӨЖ тапсыру мерзімі: 4 апта 

6 

1.5 Қазақстандағы үшінші жаңғыру жағдайында мемлекеттік – 

жекешелік әріптестіктің даму үрдісі 

БӚЖ тапсырмалары:  

Ӛзін-ӛзі бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, тақырып 

бойынша реферат дайындау. 

1. МЖӘ келісім – шарттарының ерекшеліктері. 

2. Қазақстандағы МЖӘ – ті заңдық реттеу ерекшеліктері 

БӨЖ тапсыру мерзімі: 5 апта 

6 

1.6 Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің құқықтық реттелу 

ерекшеліктері 

БӚЖ тапсырмалары:  

Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Ӛзін-ӛзі 

бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды 

орындау. Мына тақырыптар бойынша эссе дайындау: 

1. Қазақстан Республикасындағы МЖӘ дамыту бойынша 

Бағдарламаларды талдау  

БӨЖ тапсыру мерзімі: 6 апта 

6 

1.7 Мемлекеттік органдардың, кәсіпкерлік субъектілерінің  

және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 

мемлекеттік-жекешелік әріптестікке қатысу нысандары 

БӚЖ тапсырмалары:  

Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Ӛзін-ӛзі 

бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды 

орындау. Мына тақырыптар бойынша эссе дайындау: 

1.Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мемлекеттік-жекешелік 

әріптестікке қатысу нысандары 

БӨЖ тапсыру мерзімі: 7 апта 

6 

1 модуль бойынша барлығы 63 
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2 модуль. Модуль атауы: Мемлекеттік – жеке әріптестікті 

жетілдіру жолдары  
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 Дәрістер 16 

2.1 Мемлекеттік - жекешелік әріптестік саласындағы  

мемлекеттік реттеу 
1.Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік саласындағы құзыреті. Мемлекеттік-жекешелік 

әріптестікті дамыту орталығы. Мемлекеттік – жекешелік әріптестікті 

дамытудың алғышарттары  

Оқытудың әдістемесі мен формасы: дәріс материалын электронды 

түрде ұсыну, тікелей кері байланыс (белсенді тыңдау, негізгі 

ойларды жинақтау, сабақтың соңында білім алушылардың 

сұрақтарына жауап беру) арқылы дәріс. Дәрісті дайындау және 

ӛткізу кезінде жалпы ғылыми әдістер қолданылады: қарапайымнан 

күрделіге дейін, талдау және синтездеу. 

2 

2.2 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік – жекешелік 

әріптестікті жетілдіру  

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жүйесіндегі экономикалық 

мүдделерді үйлестіру тиімділігін бағалау. Мемлекеттік-жекешелік 

әріптестіктің құрылымын жетілдіру. МЖӘ негізінде енгізетін ақылы 

автомобиль жолдарына сұранысты болжау әдістемесі 

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 МЖӘ-ті жүзеге асыру бойынша инновациялық  жобалар 

Мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларын басқару. Мемлекеттік 

жекешелік әріптестік жобаларына сараптама жүргізу. Инновациялық 

жoбaлaрдaғы мeмлeкeтпeн бизнecтің ceріктігінің мәні 

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). 

2 

2.4  ҚР-да концессиялық жобаларды дайындау және жүзеге 

асыру ережелері  
Концессионерді анықтау және концессия шартын жасасу. 

Концессиялық жобалардың іске асырылу мониторингінің 

халықаралық тәжірибесі. Қазақстан Республикасында концессияға 

беруге жатпайтын объектілер 

Оқытудың әдістемесі мен формасы:тақырып мәліметін 

электронды нұсқада бере отырып ақпараттық  дәрісі, тікелей және 

кері байланыс орнату (белсенді тындау, негізгі мәліметтерді жазып 

отыру, дәріс соңында білімгерлердің сұрақтарына жауап беру). 

2 

2.5  Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестікті  

құқықтық реттеудің ерекшеліктері 

Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы жалпы 

ережелер. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының 

жарғысы. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясын құқықтық 
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реттеу 

Оқытудың әдістемесі мен формасы:тақырып мәліметін 

электронды нұсқада бере отырып мәселелі 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. 

2.6  Инновациялардағы және арнайы экономикалық 

аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті құқықтық 

реттеудің ерекшеліктері 

Инновациялардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік.  Арнайы 

экономикалық аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік. 

Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік – жекешелік әріптестіктің 

салалық және аймақтық дамуын талдау 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: тақырып мәліметін 

электронды нұсқада бере отырып мәселелі 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 

2.7  Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік- жекешелік 

әріптестікті дамыту ерекшеліктері 

Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік – жекешелік әріптестіктің 

экономикалық мәні. Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік – 

жекешелік әріптестіктің даму кезеңдерінің қазіргі тенденциялар. 

Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік – жекешелік әріптестіктің 

шетелдік тәжірибелері. Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік – 

жекешелік әріптестіктің негізгі нысандары 

 Оқытудың әдістемесі мен формасы: электронды нұсқада тақырып 

мәліметін кӛрнекілік (слайд, презентация) мәлімет түрінде алдын ала 

қамтамасыз етіп мәселелі дәріс ӛткізу,  тікелей және кері байланыс 

орнату (белсенді тындау, негізгі мәліметтерді жазып отыру, дәріс 

соңында білімгерлердің сұрақтарына жауап беру). 

2 

2.8 Ірі инфрақұрылымдық жобалардағы мемлекеттік  жеке 

әріптестік 

Ірі жобаларды жүзеге асырудағы халықаралық тәжірибе. Ірі 

инфрақұрылымдық жобалардағы МЖӘ басты мәселелері 

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). 

2 

Тәжірибелік сабақ 8 

2.1 Мемлекеттік - жекешелік әріптестік саласындағы  

мемлекеттік реттеу 

Тәжірибелік сабағының жоспары:  

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік саласындағы құзыреті 

2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығы 
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3. Мемлекеттік – жекешелік әріптестікті дамытудың алғышарттары  

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  Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік – жекешелік 

әріптестікті жетілдіру 

 Тәжірибелік сабағының жоспары: 
1.Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жүйесіндегі экономикалық 

мүдделерді үйлестіру тиімділігін бағалау 

2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің құрылымын жетілдіру 

3. МЖӘ негізінде енгізетін ақылы автомобиль жолдарына сұранысты 

болжау әдістемесі 

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. 

 

1 

2.3 МЖӘ-ті жүзеге асыру бойынша инновациялық  жобалар 

Тәжірибелік сабағының жоспары:  

1. Мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларын басқару 

2. Мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларына сараптама жүргізу 

3. Инновациялық жoбaлaрдaғы мeмлeкeтпeн бизнecтің ceріктігінің 

мәні 

4. Мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларын басқару  

5.  Мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларына сараптама 

жүргізу 

6. Инновациялық жoбaлaрдaғы мeмлeкeтпeн бизнecтің ceріктігінің 

мәні 

7. Жобалық құжаттамаларды құрастырудың тәртібі мен құрамы 

8. Жобалық-сметалық  құжаттамаларды құрастыруды басқару 

9. Жоба менеджерінің қызметі және жобалық жұмыстарды 

автоматтандыру 

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 

2.4. ҚР-да концессиялық жобаларды дайындау және жүзеге 

асыру ережелері  

Тәжірибелік сабағының жоспары:  

1. Концессионерді анықтау және концессия шартын жасасу 

2. Концессиялық жобалардың іске асырылу мониторингінің 

халықаралық тәжірибесі. 

3. Қазақстан Республикасында концессияға беруге жатпайтын 

объектілер 

Оқытудың әдістемесі мен формасы: Дәстүрлі және инновациялық 

әдістерді пайдалана отырып белсенді семинар ӛткізу: дәріс 
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конспектісін тексере отырып сұрау, тақырып бойынша рефераттар 

мен бизнес-кейстарды талқылау, семинар сұрақтарын қамтитын 

презентацияларды кӛру және талқылау, топтарға бӛліп экспресс-

сұрау жүргізу.   

2.5. Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестікті  

құқықтық реттеудің ерекшеліктері 

Тәжірибелік сабағының жоспары:  

1. Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы 

жалпы ережелер 

2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының жарғысы 

3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясын құқықтық реттеу 

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. 

 1 

2.6. Инновациялардағы және арнайы экономикалық 

аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті құқықтық 

реттеудің ерекшеліктері 

Тәжірибелік сабағының жоспары:  

1. Инновациялардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

2. Арнайы экономикалық аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік 

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 

2.7. Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік- жекешелік 

әріптестікті дамыту ерекшеліктері 

Тәжірибелік сабағының жоспары:  

1. Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік – жекешелік 

әріптестіктің экономикалық мәні 

2. Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік – жекешелік 

әріптестіктің даму кезеңдерінің қазіргі тенденциялары 

3. Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік – жекешелік 

әріптестіктің шетелдік тәжірибелері 

4. Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік – жекешелік 

әріптестіктің негізгі нысандары 

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 

2.8.  Ірі инфрақұрылымдық жобалардағы мемлекеттік  жеке 

әріптестік  

Тәжірибелік сабағының жоспары:  

1. Ірі жобаларды жүзеге асырудағы халықаралық тәжірибе 

      1 
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2. Ірі инфрақұрылымдық жобалардағы МЖӘ басты мәселелері 

 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.   

БӚЖ 48 

2.1. Мемлекеттік - жекешелік әріптестік саласындағы  

мемлекеттік реттеу 

БӚЖ тапсырмалары: 

 Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Ӛзін-ӛзі 

бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, берілген тапсырмаларды 

орындау. Tақырып бойынша реферат жазу. 

1. ҚР – дағы мемлекеттік жеке әріптестіктің даму тенденциялары 

БӨЖ тапсыру мерзімі: 8 апта 

6 

2.2. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік – жекешелік 

әріптестікті жетілдіру 

БӚЖ тапсырмалары:  

Қосымша әдебиет конспектілерін талдау, ауызша жауап беру, кейс 

дайындау, іскерлік ойын (топтық жұмыс нұсқасында орындауға 

болады). 

1.ҚР мемлекеттік-жекешелікәріптестіктің ұйымдастырылу 

кемшіліктері және негізгі проблемалар 

БӨЖ тапсыру мерзімі: 9 апта 

6 

2.3. МЖӘ-ті жүзеге асыру бойынша инновациялық  жобалар 

БӚЖ тапсырмалары:  

Қосымша әдебиет конспектілерін талдау, ауызша жауап беру, кейс 

дайындау, іскерлік ойын (топтық жұмыс нұсқасында орындауға 

болады). 

1. МЖӘ жобаларын жасақтау бойынша жоспар құру  

БӨЖ тапсыру мерзімі: 10 апта 

6 

 

2.4. ҚР-да концессиялық жобаларды дайындау және жүзеге 

асыру ережелері  

БӚЖ тапсырмалары:  

Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу. Мына 

тақырыптар бойынша  эссе жазу:  

1.Концессиялық жобалардың іске асырылу мониторингінің 

халықаралық тәжірибесі  

2.Концессиялық ұсыныстар.  

БӨЖ тапсыру мерзімі: 11 апта 

6 

2.5. Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестікті  

құқықтық реттеудің ерекшеліктері 

БӚЖ тапсырмалары:  

Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу немесе эссе 

жазу.  

1.Қазақстан Республикасы автомобиль жолдарының мемлекеттік 

жеке әріптестік механизмі негізінде дамуы 
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БӨЖ тапсыру мерзімі: 12 апта 

2.6. Инновациялардағы және арнайы экономикалық 

аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті құқықтық 

реттеудің ерекшеліктері 

БӚЖ тапсырмалары: Шетелдік тәжірибе ретінде нақты мысалды 

ала отырып, ситуациялық жағдай құрау, топпен бірлесе жұмыс. 

Талқылау, ситуациялық жағдайлар шешімін табу әдістерін жүйелеу, 

пікірталас орнату арқылы тақырып мазмұнын ашу.  

1. Мемлекеттік – жеке әріптестікті қаржыландыру: механизмі және 

тәжірибесі 

БӨЖ тапсыру мерзімі: 13 апта 

6 

2.7. Қызмет кӛрсету саласындағы мемлекеттік- жекешелік 

әріптестікті дамыту ерекшеліктері  
БӚЖ тапсырмалары: Қосымша әдебиет конспектілерін талдау, 

ауызша жауап беру, кейс дайындау (топтық жұмыс нұсқасында 

орындауға болады) 

1.Әлеуметтік саладағы мемлекеттік – жеке әріптестік. Шағын 

бизнестегі мемлекеттік – жеке әріптестік. 

БӨЖ тапсыру мерзімі: 14 апта 

6 

2.8. Ірі инфрақұрылымдық жобалардағы мемлекеттік  жеке 

әріптестік  

БӚЖ тапсырмалары: 

 Тақырып бойынша кӛрнекіліктер, 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 кӛтеру үдерісінің негізгі 

міндеттері 

1.Конкурстық құжаттамаларды әзірлеуді. Келіссӛздерді жүргізудің 

халықаралық тәжірибесі  

БӨЖ тапсыру мерзімі: 15 апта 

6 

2 модуль бойынша барлығы 72 

 БАРЛЫҒЫ 135 

 

4. Пәннің қысқаша ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамасы 

 

Оқу нәтижелерін бақылау түрлері 

Аралық бақылау 1: коллоквиум 

Аралық бақылау 2: коллоквиум 

Қорытынды: ауызша емтихан  

 

Курстың саясаты мен процедурасы 

Оқу жүктемесінің кӛлемі: 30 сағат дәріс, 15 сағат практика,  90 сағат БӚЖ сабақтарын 

қамтиды. Білім деңгейінің жиынтық бағасы білім алушыларға пәнді оқу барысында 

қойылған әкімшілік талаптарды (кешігу, келмеушілік, аудиториядағы тәртібі, сабаққа 

қатысу белсенділігі, тапсырманы уақытында ӛткізбеуі, емтиханға қатыспау) ескере 

отырып қойылады. 

 

5. Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі   
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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 

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 кӛрсеткіш негізінде жүзеге асырылады және әріп жүйесіне 

аударылады. Әріп жүйесіне сәйкес критерийлер келесі негізгі талаптар орындалса 

қойылады: 

 
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. 
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 
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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. 

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

сӛйлеу мәнері тӛмен, кӛптеген қателер байқалады. Оқытушының 

жетекші сұрақтарын түсінбейді. Оқу материалын меңгермеген 

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

қатысуы нашар және аралық бақылау бағалары 

қанағаттанарлықсыз. Студент емтиханға жіберілмеген жағдайда 

қойылады. 

 



 

Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті 

Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

 
Басылым: бірінші 

 

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

 

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі 

№ Автор, атауы,  шыққан жылы Ақпарат 

кӛзі 

Бары (дана) 

Кітапханада Кафедрада 

Негізгі әдебиеттер 

1 

 

Варнавский В.Г. Экономика, экономическая теория. 

Партнерство государства и частного сектора: теория и 

практика.М.: Наука, 2015. – 287 c. 

Оқу 

құралы 

5 - 

2 Государственно-частное партнерство: теория и 

практика.М. Дерябина РЦБ, 2009. 

Оқу 

құралы  

10 - 

3 Нижегородцев Р. М. и др. ООО «Сибирская 

издательская групппа». - 2012. - 482 с.  

Оқу 

құралы 

3 - 

4 Министерство Национальной экономики Республики 

Казахстан и АО «Казахстанский центр 

государственно-частного партнерства». Белая книга. 

Практические рекомендации для местных 

исполнительных органов по реализации проектов 

ГЧП, 2016. – 107 с. 

Интернет 

ресурсы 

- - 

5 Н. А. Игнатюк . "Государственно-частное 

партнерство". Издательство Юстицинформ.  2012. – 

490 с. 

Оқу 

құралы 

1 - 

6 Министерство национальной экономики Республики 

Казахстан. Комитет по статистике. «Казахстан в 

цифрах». - 2017. – 37 с. 

Интернет 

ресурсы 

- - 

Қосымша әдебиеттер 

1 Государственно-частное партнѐрство в 

Великобритании [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.medvedevs.eu/oleg/ppp 

Интернет 

ресурсы 

- - 

2 Г.Т.Гафурова. Опыт развития механизмов 

государственно-частного партнерства. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-razvitiya-

mehanizmov-gosudarstvennochastnogo-partnerstva-1 

Интернет 

ресурсы 

- - 

3 Презентация    «Возможности применения сервисных 

контрактов». АО «Казахстанский центр 

государственно-частного партнерства». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: kazee.kz/userfiles/ 

vozmozhnosti_primeniya_servisnykh_kontraktov.pdf 

Интернет 

ресурсы 

- - 

4 Доклад Вице-министра экономического развития 

иторговли Республики Казахстан Кусаинова М.А. 

«ГЧП в Казахстане: состояние, проблемы, 

перспективы». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://www.zakon.kz/191243-gchp-v-

kazakhstane-sostojanie-problemy.html 

Интернет 

ресурсы 

- - 

5 Қазақстан Республикасының «Концессиялар туралы» 

2006 жылғы 7 шілдедегі N 167 Заңы. 

Интернет 

ресурсы 

- - 

6 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 

қазандағы № 379-V ҚРЗ. 

Интернет 

ресурсы 

- - 

7 Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы» 31.01.2017. 

Интернет 

ресурсы 

- - 

 


