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Білім беру бағдарламасының мақсаты   

негізгі кәсіби қызметтерін жүзеге асыруға жоғары деңгейде дайындығы бар, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті экономикалық бағыттағы 

мамандарды дайындау, шағын бизнесті ұйымдастыруда дербес жұмыс жасау үшін білімдер мен құзіреттіліктерге ие, бухгалтерлік және 

салықтық есептілікті, ұйым қызметін жоспарлау, нормалау, талдауды заманауи компьютерлік технологияларды пайдалана отырып жүргізе 

алатын,  басқарушылық шешімдердің нұсқаларын әзірлеп, әлеуметтік-экономикалық нәтижелер мен қауіптерді есепке ала отырып таңдауды 

негіздей алатын, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті экономикалық бағыттағы мамандарды даярлау. 

Цели образовательной программы  
подготовка специалистов экономического профиля, конкурентоспособных на рынке труда, обладающих высоким уровнем готовности к 

реализации основных профессиональных функций, обладающих знаниями и компетенциями для самостоятельной работы в организациях 

малого бизнеса, способных вести бухгалтерский и налоговый учет, проводить анализ, нормирование, планирование деятельности 

организации с использованием современных компьютерных технологий, разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор с учетом рисков и социально-экономических последствий. 

Profile of the education programme  

Training of specialists of an economic profile, competitive in labor market, having knowledge and competences for independent work in of small 

business organizations, capable to keep accounting and tax account to carry out the analysis, rationing, planning of activity of an organization with use 

of modern computer technologies, to develop versions of administrative decisions and to prove their choice taking into account risks and social and 

economic consequences 

 

Білім берудің негізгі нәтижелері   

Бағдарлама деңгейінде төмендегідей оқыту нәтижелері анықталған: 

- тарихи процесс заңдылықтары мен кезеңдері, әлемдік және отандық экономикалық тарихтағы негізгі оқиғалар, Қазақстанның даму 

стратегиясын жүзеге асырумен байланысты болып жатқан реформалардың бағыты, қазіргі кездегі бизнес сферасындағы даму тенденциялары 

туралы түсініктің болуы; 

- экономикалық теорияның негізгі түсініктерін, категорияларын, инструменттерін білу; экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін, 

мемлекеттің экономикалық саясатының бағыттарын; қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық аспектлерін; макродеңгейде экономиканың 

даму зағдылықтары мен теориялық негіздерін, кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық механизмін білу; 

- ақпаратты экономикалық талдаудың негізгі және арнайы әдістерін пайдалана білу, макро және микродеңгейде экономикалық процестер 

мен құбылыстарды байланыстыра отырып талдай білу, мәселелерді анықтау, оларды шешу жолдары мен әдістерін ұсыну, күтілетін 

нәтижелерді бағалау, типтік әдістемелердің негізінде қолданыстағы нормативтік-құқықтық  базаны ескере отырып, макроэкономикалық 

көрсеткіштер мен шаруашылық жүргізуші субъектлердің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін есептеу, компьтерлік технологияны 

пайдалана отырып, шаруашылық жүргізуші субъектлердің қызметінің көрсеткіштерін экономика-математикалық моделдеу және оптималдау 

әдістерін қолдану, экономикалық, экологиялық салдарды, этика және құқық талаптарын ескере отырып кәсіби шешімдер қабылдау; 

- ең аз дегенде бір шет тілінде арнайы экономикалық терминологияны және мамандық лексикасын пайдалану, қазіргі заманғы білім беру 

технологияларын пайдалана отырып, өз бетімен жаңа білімдерге ие болу, кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің өндірістік-шаруашылық 



қызметін талдау және кәсіпорынның нарықтық позициясын бағалау, типтік әдістемелер негізінде инвестициялық жобаларды жасау 

дағдыларына ие болу; 

- шаруашылық жүргізуші субъектлер қызметінің тиімділігін, олардың қаржылық жағдайын бағалау әдістерін қолдана білу, 

бәсекеқабілеттілік деңгейін анықтау, еңбекті нормалау әдістерін, еңбекақы төлеуді және оны ұйымдастыру принциптері мен ережелерін 

қолдана білу, кәсіпорынның запастары мен шығындарын басқару, жоспарлау, кәсіпорынның дамуының жалпы және функционалдық 

стратегияларын жасау әдістерін қолдана білу. 

Ключевые результаты обучения 
- иметь представление о закономерностях и этапах исторического процесса, об основных событиях мировой и отечественной экономической 

истории, о курсе происходящих реформ в свете реализации стратегии развития Казахстана, о тенденциях развития в сфере современного 

бизнеса; 

- знать основные понятия, категории, инструменты экономической теории; методы государственного регулирования экономики, 

направления экономической политики государства; экономические аспекты охраны окружающей среды; теоретические основы и 

закономерности развития экономики на макроуровне, экономический механизм функционирования предприятия;  

- уметь использовать основные и специальные методы экономического анализа информации; анализировать во взаимосвязи экономические 

процессы, явления на макро- и микроуровне, выявлять проблемы, предлагать пути и способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; рассчитывать на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы макроэкономические показатели и 

социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов; использовать методы экономико-математического 

моделирования и оптимизации показателей деятельности хозяйствующих субъектов с применением компьютерных технологий; принимать 

профессиональные решения с учетом экономических, экологических последствий, требований этики и права; 

- иметь навыки использования специальной экономической терминологии и лексикой специальностей как минимум на одном иностранном 

языке; самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии; использования методов 

экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций 

предприятия; разработки инвестиционных проектов на основе типовых методик;  

- быть способным пользоваться методами оценки эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, их финансового состояния, 

определения уровня конкурентоспособности; применять методы нормирования труда, принципов и правил организации и оплаты труда, 

управления запасами, затратами предприятия; планирования, использования методов разработки общей и функциональных стратегий 

развития предприятия. 

 

Key learning outcomes 
- to have an idea of regularities and stages of historical process, the main events of world and national economic history, the rate of happening reforms 

in the light of development strategy implementation of Kazakhstan, development tendencies in the sphere of modern business; 

- to know the basic concepts, categories, tools of the economic theory; methods of state regulation of economy, the direction of economic policy of the 

state; economic aspects of environmental protection; theoretical fundamentals and regularities of economy development at the macrolevel, the 

economic mechanism of enterprise functioning;  



- to be able to use the main and special methods of the economic analysis of information; to analyze economic processes in interrelation, the 

phenomena on macro - and microlevel, to reveal problems, to offer ways and methods of their decisions and to estimate the expected results; to 

calculate macroeconomic indicators and socio-economic indexes of activities of accounting entities on the basis of standard techniques taking into 

account the operating regulatory framework; to use methods of economic-mathematical modeling and optimization of indicators of activities of 

accounting entities using computer technologies; to make professional solutions taking into account economic, ecological consequences, requirements 

of ethics and the right; 

- to have skills of using the special economic terminology and lexicon of specialties at least in one foreign language; independent mastering new 

knowledge, using modern educational technologies; using methods of economic analysis of production business activities of the entity and its divisions 

and assessment of market line items of the entity; developments of investment projects on the basis of standard techniques;  

- to be able to use evaluation methods of activities efficiency of accounting entities, their financial condition, determination of competitiveness level; to 

apply methods of regulation of work, the principles and rules of organization and compensation, inventory management, costs of the entity; planning 

and using the development methods of general and functional development strategies of an enterprise. 

 

Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme 

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education 

programme 

Код/код/ 

Code 

Модульдің атауы /Название 

модуля / 

The name of the module 

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes 

Жалпы  модульдер /Общие  модули /General  modules   

EDUC 

21001 

Жалпы білім беру модулі 

Модуль общей 

образованности 

Module of the general education 

Көзқарастарды байланыстыру 

мен сәйкестендіру әдістері 

жөнінде, қазақ, орыс және шет 

тілдерін біледі; кәсіби 

қызметтің әртүрлі салларында, 

ғылыми және тәжірибелік 

жұмыста қазіргі заманғы 

бағдарламалық өнімдерді 

пайдаланады 

Будет: знать о способах 

коммуникации и согласовании 

точек зрения,казахский, 

русский и иностранный язык; 

использовать современные 

программные продукты в 

различных областях 

профессиональной 

деятельности, научной и 

практической работе;  

Will: know about the methods 

of communication and 

coordination of points of view, 

Kazakh, Russian and foreign 

language; to use modern 

software products in various 

fields of professional activity, 

scientific and practical work; 

HIST 

21002 

Әлеуметтік-этикалық 

құзыреттіліктер модулі 

Модуль социально-этических 

компетенций 

Қазіргі Қазақстан тарихын 

дүниежүзілік тарих аясында 

біледі; философиялық 

пікірталас жүргізуге қабілетті 

Будет: знать историю 

современного Казахстана в 

контексте всемирной 

истории;способен вести 

Will: know the history of 

modern Kazakhstan in the 

context of world history; able to 

lead a philosophical discussion 



Module of the social and ethical 

competencies 

және қазіргі өзекті мәселелер 

бойынша өз позициясын 

аргументтелген түрде 

дәлелдеуге қабілетті болады  

философскую дискуссию и  

аргументированно отстаивать 

собственные позиции по 

актуальным проблемам 

современности 

and arguments to defend their 

own positions on topical 

problems of modernity 

MNGT 

21003 

Экономикалық, 

ұйымдастырушылық және 

басқарушылық 

құзыреттіліктер модулі 

Модуль экономических и 

организационно-

управленческих компетенций 

Module of the economic, 

organizational and management 

competencies 

Жан-жақты даму үшін 

экономика, менеджмент, 

маркетинг, құқық және 

психологияның теориялық 

негіздерін біледі; еңбек 

қызметінің күрделі 

жағдайларында шешім 

қабылдауға қабілетті; кәсіби 

салада креативтілікке және 

жаңа идеялардың табысты іске 

асуына ынталы болады    

Будет: знать теоретические 

основы экономики, 

менеджмента, маркетинга, 

права, психологии для 

всестороннего развития; 

способен принимать решения в 

сложных ситуациях трудовой 

деятельности; мотивирован к 

креативности и успешной 

реализации новых идей в 

профессиональной сфере 

Will: know the theoretical 

basics of Economics, 

management, marketing, law, 

psychology for inclusive 

development; able to make 

decisions in difficult situations 

of employment; motivated by 

creativity and successful 

implementation of new ideas in 

the professional field 

Мамандық модульдері / Модули специальности / Modules in major   

ECON 

32005 

Ұлттық және әлемдік 

экономика Национальная и 

мировая экономика  National 

and global economy  

Ұлттық және әлемдік 

экономиканың қазіргі 

жағдайын және даму 

перспективаларын біледі, 

аймақтардың, ұлттық 

экономиканың әлеуметтік-

экономикалық дамуын 

моделдей біледі, қазіргі 

заманғы экономика-

математикалық әдістерді 

қолдана отырып болжамдар, 

стратегиялық және тактикалық 

жоспарлау жасау дағдыларына 

ие болады 

Будет: знать современное 

состояние и перспективы 

развития национальной и 

мировой экономики, уметь 

моделировать социально-

экономическое развитие 

национальной экономики; 

иметь навыки составления 

прогнозов, стратегического и 

тактического планирования с 

использованием современных 

экономико-математических 

методов 

Will: to know the current state 

and prospects of national and 

world economy, to be able to 

simulate the socio-economic 

development of the national 

economy; to have skills of 

forecasting, strategic and 

tactical planning with use of 

modern economic-mathematical 

methods 

ECON 

32006 

Мемлекеттік және қоғамдық 

сектор экономикасы 

 Экономика государственного 

Экономиканың мемлекеттік 

және қоғамдық секторларының 

қызмет ету проблемалары 

Сможет: обобщать и 

анализировать необходимую 

экономическую информацию 

Will be able to: summarize and 

analyze relevant economic 

information on the functioning 



и общественного сектора 

 Еconomy of the state and the 

public sector 

бойынша қажетті 

экономикалық ақпаратты 

жалпылай және талдай біледі, 

тиімді әлеуметтік 

экономикалық саясатты жасау 

және макродеңгейде 

стратегиялық шешімдер 

қабылдау үшін теориялық 

білімді және практикалық 

дағдыларды пайдалана біледі 

 

по проблемам 

функционирования 

государственного и 

общественного секторов 

экономики;применять 

полученные теоретические 

знания и практические навыки 

для выработки эффективной 

социально-экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 

макроуровне 

of the state and public sectors 

of the economy; apply the 

theoretical knowledge and 

practical skills to develop 

effective socio-economic policy 

and strategic decision-making 

at the macro level 

ECON 

32007 

Кәсіпорын экономикасы және 

кәсіпкерлік 

Экономика предприятия и 

предпринимательство 

Enterprises economics and 

Entrepreneurship  

Кәсіби қызметінде кәсіпорын 

қызметін экономикалық талдау 

және жоспарлаудың негізгі 

әдістері мен тәсілдерін қолдана 

біледі, кәсіпорынның 

өндірістік потенциалын 

бағалай біледі және пайдалана 

алады, кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігі проблемаларына 

әртүрлі ғылыми көзқарастарды 

және оларды тәжірибеде 

қолдану мүмкіндіктерін талдай 

біледі 

Сможет: применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

приемы и методы 

экономического анализа и 

планирования деятельности 

предприятия, быть способным 

оценить производственный 

потенциал предприятия и его 

использование, критически 

анализировать различные 

научные подходы к проблемам 

конкурентоспособности 

предприятия  

Will be able to:use in 

professional work the basic 

techniques and methods of 

economic analysis and business 

planning, be able to assess the 

production potential of the 

enterprise and its use, to 

critically analyze different 

scientific approaches to 

enterprise competitiveness 

issues 



ECON 

32008 

Еңбек және әлеуметтік сфера 

экономикасы 

 Экономика труда и 

социальной сферы 

Labor economics and economics 

of social sphere 

Әлеуметтік сфера және еңбек 

салаларының макро және 

микроэкономикалық 

проблемалары бойынша, 

әлеуметтік сфераны 

қаржыландыру және басқару, 

білім беру және медициналық 

қызметтің ұйымдық құқықтық 

формалары, еңбек және 

әлеуметтік қатынастар 

сферасындағы экономикалық 

шешімдерді қабылдау 

мәселелері бойынша білімдер 

кешенін игеру 

Сможет: обладать комплексом 

знаний по макро- и 

микроэкономическим 

проблемам отраслей 

социальной сферы и труда, 

вопросам финансирования и 

управления социальной сферы, 

организационно-правовым 

формам образовательной и 

медицинской деятельности, 

проблемам принятия 

экономических решений в 

сфере труда и социальных 

отношений 

Will be able to: have 

knowledge at the macro - and 

microeconomic problems of the 

social sectors and labor, 

financing and management of 

the social sphere, the 

organizational and legal forms 

of educational and medical 

activities, the problems of 

economic decision-making in 

the field of labour and social 

relations 

Біліктілігі шегiнен тыс Модульдер/ Модули, выходящие за рамки квалификации/ Modules beyond qualification 

EDUC 

14109 

Еуразиялық кеңістік: этно-

мәдени және діни 

ықпалдастық 

Евразийское пространство: 

этно-культурное и 

религиозное заимодействие 

Eurasian space: it-cultural and 

religious interaction 

Еуразия аймағындағы елдердің 

физика-жағрапиялық, тарихи, 

саяси, экономикалық, 

демографиялық, этникалық, 

мәдени, діни және басқа да 

ерекшеліктерін ескере отырып 

кешенді сипаттамасын жасау 

алады  

Сможет: составлять 

комплексную характеристику 

стран евразийского региона с 

учетом его физико-

географических, исторических, 

политических, социальных, 

экономических, 

демографических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей. 

Will be able to:make complex 

description of countries of the 

Eurasian region taking into 

account his physics and 

geography, historical, political, 

social, economic, demographic, 

ethnic, cultural, religious and 

another features 

PhCS 

14210 

Дене шынықтыру модулі 

Модуль физической 

подготовки 

Module of physical training  

берілген дене шынықтыру 

жаттығулары бойынша 

бағдарламалық нормативтерді 

орындауға қабілетті болады; 

денешынықтырудың 

сауықтыру-реабилитациялық 

құралдарын пайдалана біледі 

Будет: способен выполнять 

программные нормативы по 

заданным видам физических 

упражнений; уметь 

использовать оздоровительно-

реабилитационные средства 

физической культуры  

Will: able to implement 

software standards for the 

specified types of exercise; to 

be able to use health and 

rehabilitative means of physical 

culture 

 

 



2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program 

модуль 

коды/ Код 

модуля/ 

module 

code 

 

Пәннің атауы / Название 

дисциплины /Title 

discipline 

 

Пәннің 

циклі  

/Цикл 

дисциплины  

/ Cycle of  

discipline  

көлемі/ Объем/ memory 

 

Аудиториялық оқу 

жұмысының түрлері 

/ Виды аудиторной 

учебной работы / 

Types of study 

Қорытынды 

бақылау 

формасы / 

Форма 

итогового 

контроля /  

Type of final 

control 

Язык 

обучения/ 

Оқыту тілі 

/ 

Language 

of 

instruction 

* 

Кредиты РК/ 

ҚР кредит 

саны/ Quantity 

of RK credits 

ECTS 

Д
әр

іс
 /

Л
ек

ц
и

я
 /

L
ec

tu
re

 

П
р

а
к

т
и

к
а
/С

ем
и

н
а
р

 

П
р

а
к

т
и

к
а
/С

ем
и

н
а
р

 

P
ra

ct
ic

e/
S

em
in

a
r
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

и
я

л
ы

қ
 с

а
б
а
қ

 

/Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

/L
a
b

o
ra

to
ry

 p
ra

ct
ic

a
ls

 

1 семестр /1 семестр /semester 1 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

EDUC 

21001 

 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Information and 

communication technology 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

 

3 5 1 2  

емтихан 

экзамен 

еxam 

ағылшын 

EDUC 

21001 

Шетел тілі  

Иностранный язык  

Foreign language                                                                                                                           

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 4  3  

емтихан 

экзамен 

еxam 

ағылшын 

EDUC 

21001 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh  (Russian) language                                                                                                                

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  

емтихан 

экзамен 

еxam 

 

MNGT Экономикадағы математика                                                                                    ЖБП МК 3 5 1 2  емтихан  



21003 Математика в экономике 

Mathematics in Economics                                                                     

ООД ОК 

GCD CC 

экзамен 

еxam 

MNGT 

21003 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory                                                                                                                                                            

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

2 3 1 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

 

Элективті пәндер/ 

Элективные дисциплины/ 

Elective courses** 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

5 8     

Қазақ 

PhCS 

14210 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Culture 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2*     

диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-

system test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
19 30   

   

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
21 30   

   

2 семестр /2 семестр /semester 2 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

EDUC 

21001 

Шетел тілі  

Иностранный язык 

Foreign language  

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  

емтихан 

экзамен 

еxam 

ағылшын 

EDUC 

21001 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh  (Russian) language    

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  

емтихан 

экзамен 

еxam 

 

HIST 

21002 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Современная история 

Казахстана  

Modern history of Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

Қазақ 

MNGT Микроэкономика  БП МК 2 3 1 1  емтихан  



21003 Микроэкономика 

Microeconomics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

БД ОК 

BD CC 

экзамен 

еxam 

MNGT 

21003 

Оқу практикасы  

Учебная практика  

Educational externship 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

4 2    

есеп 

отчет 

report 

 

ECON 

32005 

Ұлттық экономика негіздері 

Основы национальной 

экономики  

National economy basis  

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

 

ECON 

32005 

Әлемдік экономика                                                                                                             

Мировая экономика                                                                                                                              

Global economics 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

 
  

     

EDUC 

14109 

Біліктілік шеңберінен тыс 

пән 

Дисциплина, выходящая за 

рамки квалификации 

Discipline is beyond the scope 

of the qualification 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

 

2 3    

емтихан 

экзамен 

еxam 

Қазақ 

PhCS 

14210 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Culture 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2*     

диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-

system test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
17 28 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 
25 30 

     

3 семестр /3 семестр /semester 3 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 



EDUC 

21001 

Кәсіби бағытталған шет тілі                                                                                                                                                             

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык                                                                                                                 

Professionally oriented 

foreign language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3  2  

емтихан 

экзамен 

еxam 

ағылшын 

HIST 

21002 

Философия  

Философия  

Philosophy                                                                                         

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

ағылшын 

ECON 

32005 

Халықаралық экономика                                                             

Международная экономика                                                             

International Economics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

ағылшын 

MNGT 

21003 

Менеджмент 

Менеджмент                                                     

Management  

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

Қазақ 

MNGT 

21003 

Макроэкономика 

Макроэкономика                                                                                                                                      

Macroeconomics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

ағылшын 

PhCS 

14210 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Culture 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2*     

диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-

system test 

 

Элективті пәндер/ 

Элективные дисциплины/ 

Elective courses** 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

 5 7     

орыс 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
19 30 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру Total for semester 
21 30 

     

4 семестр /4 семестр /semester 4 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

EDUC Кәсіби қазақ (орыс) тілі БП МК 2 3 1 1  емтихан  



21001 Профессиональный 

казахский (русский) язык                                             

Professional Kazakh  

(Russian) language 

БД ОК 

BD CC 

экзамен 

еxam 

MNGT 

21003 

Өндірістік практика  

Производственная практика 

Industrial externship 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

1 3    

есеп 

отчет 

report 

 

ECON 

32008 

Еңбек экономикасы 

Экономика труда  

Labor Economics 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

еxam 

 

ECON 

32008 

Әлеуметтік сфера 

экономикасы  

Экономика социальной 

сферы  

Economics of social sphere    

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

4 6 2 2  

емтихан 

экзамен 

еxam 

Қазақ 

Элективті пәндер/ 

Элективные дисциплины/ 

Elective courses** 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EK 

2 3     

Қазақ 

Элективті пәндер/ 

Элективные дисциплины/ 

Elective courses** 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

6 9    

емтихан 

экзамен 

еxam 

 

PhCS 

14210 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Culture 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

2*     

диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-

system test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 
18 27 

     

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру Total for semester 
21 30 

     

5 семестр /5 семестр /semester 5*** 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

ECON Кәсіпорын экономикасы                          КП МК 3 5 2 1  емтихан  



32007 Экономика предприятия                        

Enterprises economics  

ПД ОК 

PD СС 

экзамен 

еxam 

ECON 

32007 

Кәсіпкерлік                         

Предпринимательство                

Entrepreneurship 

КП МК 

ПД ОК 

PD СС 

2 3 1 1  

курстық 

жұмыс 

курсовая 

работа 

сourse work 

ағылшын 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 
БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

8 12    

емтихан 

экзамен 

еxam 

4 кредит 

(Қазақ), 

 4 кредит 

(орыс) 

Элективті пәндер( С тобы)/ 

Элективные дисциплины (группа С)/ 

Elective courses**(group C) 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

6 10     

3 кредит 

(Қазақ), 

3 кредит 

(орыс) 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

19 30  

    

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

19 30 

     

6 семестр /6 семестр /semester 6*** 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses**  

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

4 6     

 

MNGT 

21003 

Бухгалтерлік есеп (С тобы)                                                                                                             

Бухгалтерский учет(группаС)                                                                                                          

Accounting (group C) 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 4 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

орыс 

MNGT 

21003 

Қаржы ( С тобы)                                                                                                             

Финансы (группа С)                                                                                                                              

Finance (group C) 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EK 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

ағылшын 

Элективті пәндер/ 

Элективные дисциплины/ 

Elective courses**  

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

9 13     

5 кредит 

(Қазақ), 

 4 кредит 



(орыс) 

ECON 

32007 

Өндірістік практика  

Производственная практика 

Industrial externship 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

1 2    

есеп 

отчет 

report 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

19 28   

   

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

20 30   

   

7 семестр /7 семестр /semester 7 

ECON 

32007 

Инновация экономикасы                                                                                 

Экономика инновации                                                                               

Economy of innovation 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

орыс 

ECON 

32007 

Кәсіпорынның 

инновациялық қызметі                                                                                          

Инновационная 

деятельность предприятия                                                                                      

Innovational activity of 

enterprises 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

орыс 

ECON 

32007 

Инвестициялар және 

кәсіпорынның 

инвестициялық қызметі                                                            

Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность предприятия                                                                           

Investment and investment 

activity of enterprises 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

емтихан 

экзамен 

еxam 

орыс 

ECON 

32007 

Инвестициялық жобалар 

тиімділігін бағалау                                                     

Оценка эффективности 

инвестиционных проектов                                                  

Estimating efficiency of 

investment project 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

3 5 2 1  

инвестициялы

қ жоба қорғау 

защита 

инвестиционн

ого проекта 

рrotection of 

орыс 



the investment 

project 

Элективті пәндер/ 

Элективные дисциплины/ 

Elective courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

6 10 4 2   

3 кредит 

(Қазақ), 

 3 кредит 

(орыс) 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

18 30   

   

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

18 30   

   

8 семестр /8 семестр /semester 8 

Міндетті компонент/ Обязательные компонента/ Mandatory component  

ECON 

32007 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial externship 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

3 9    

есеп 

отчет 

report 

 

ECON 

32007 

Диплом алдындағы 

практика   

Преддипломная практика  

Pre – diploma work 

externship 

ОҚТ 

ДВО 

AE 

 

3 9    

есеп 

отчет 

report 

 

ECON 

32007 

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан      

Государственный экзамен 

по специальности                              

State examination in the 

specialty 

ҚА 

ИА 

FE 

1 4    

МЕ 

ГЭ 

SE 

 

ECON 

32007 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау            

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта)                                      

Writing and defense of 

ҚА 

ИА 

FE 

2 8    

ДЖ қорғау 

Защита ДР 

Defense of the 

diploma work 

 



diploma work (project ) 

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

9 30 

     

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

 Всего теоретического обучения 

 Total for theoretical training 

129 203 

     

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

152 240 

     

 

* Физическая культура - общий объем занятий по физической культуре не входит в среднюю недельную нагрузку студента. 

**При регистрации обучающиеся выбирают дисциплины компонента по выбору из КЭД на соответствующий учебный год таким образом, 

что суммарная семестровая нагрузка составляла 30 ECTS 

*** в 5 и 6 семестрах в общем объеме элективных курсов планировать междисциплинарные курсы из группы С с объемом по 6 кредитов в 

каждом семестре  



Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: 

«Экономика» білім беру бағдарламасы бойынша білім алу үшін жалпы орта, (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш және 

орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) және жоғары (жоғары кәсіптік) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары 

және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына түсуші тұлғалар мемлекеттік білім 

тапсырысы бойынша (білім гранттары), сонымен қатар өз қаражаты арқылы және басқа да көздер арқылы жүзеге асырылады.  

Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ тұлғаларға және Қазақстан Республикасының азаматы болып 

табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларға егер олар осы деңгейде бірінші рет білім алатын болса, мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес 

конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқық беріледі. Шетел азаматтарына мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық 

негізде тегін жоғары білім алу құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық келісім-шарттарымен анықталады.  

ЕҰУ түсуші тұлғаларды қабылдау ҰБТ немесе кешенді тестілеу нәтижесінде берілген сертификат баллына сәйкес конкурстық негізде 

өз өтініштері бойынша жүзеге асырылады. Кешенді тестілеу жалпы орта білім беру ұйымдарын (орта жалпы) өткен жылы бітірген 

түлектерге, техникалық және кәсіби (және орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) білім беру ұйымдарының түлектері, жалпы білім беру 

мектептерінде шетел мектептерімен халықаралық оқушылар алмасу бойынша оқыған түлектері, жалпы білім беру мектептерінің ҰБТ 

қатыспаған түлектері, қазақ және орыс тілдерінде оқымайтын жалпы білім беру мектептерінің түлектері, сонымен қатар, шетелдік оқу 

орындарын бітірушілер тапсыруға арналған.     

ЕҰУ келісім-шарт негізінде қабылдау ағымдағы жылы ҰБТ тапсырған жылпы орта білім беру ұйымдарының түлектері, кешенді 

тестілеу тапсырған тұлғалар және тестілеу нәтижесі бойынша 70 баллдан төмен жинамаған, келесі пәндер бойынша: мемлекеттік немесе 

орыс тілі (оқу тілі), Қазақстан тарихы, математика және география, сондай-ақ, профильдік пән бойынша 7 баллдан төмен емес, ал қалған 

пәндер бойынша - 4 баллдан төмен жинамаған тұлғалар қабылданады.  

 

Особые вступительные требования: 

Для обучения по образовательной программе «Экономика» принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое 

и профессиональное (начальное или среднее профессиональное, послесреднее), высшее (высшее профессиональное) образование. Прием 

лиц, поступающих в высшие учебные заведения РК, осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказ а 

(образовательные гранты), а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. 

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК, предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с 

государственным образовательным заказом бесплатного высшего образования, если образование данного уровня они получают впервые. 

Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на конкурсной основе в соответствии с государственным 

образовательным заказом определяется международными договорами Республики Казахстан.  

Прием лиц, поступающих в ЕНУ, осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в соответствии с 

баллами сертификата, выданного по результатам  ЕНТ или комплексного тестирования. Комплексное тестирование проводится для 

выпускников организаций общего среднего образования (среднего общего) прошлых лет, выпускников технических и профессиональных  

(начальных и средних профессиональных, послесредних) организаций образования, выпускников общеобразовательных школ, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004991_#z133
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004991_#z135


обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, выпускников общеобразовательных школ, не принявших 

участие в ЕНТ, выпускников общеобразовательных школ с не казахским и не русским языками обучения, а также лиц, окончивших 

учебные заведения за рубежом. 

В ЕНУ на платное обучение зачисляются выпускники организаций общего среднего образования текущего года, прошедшие ЕНТ, 

участники комплексного тестирования, набравшие по результатам тестирования не менее 70 баллов по следующим предметам: 

государственному или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, математике и географии, в том числе не менее 7 балло в по 

профильному предмету, а по остальным предметам – не менее 4 баллов. 

 

Specific admission requirements: 

To enter the «Economics» Educational Program the persons who have a general average (an average general), technical and professional (initial 

or average professional, post average), the highest (the highest professional) education are accepted. Acceptance of the persons applying to higher 

educational institutions of the RK is performed by placement of the state educational order (educational grants), and also by payments for education 

from citizens own and other sources. 

The persons without citizenship who constantly live in the RK are granted the right on a competitive basis according to the state educational 

order of free higher education if they get an education of this level for the first time. The right for foreigners of free higher education on a competitive 

basis according to the state educational order is determined by international treaties of the Republic of Kazakhstan. 

Acceptance of the persons applying to ENU is performed according to their applications on a competitive basis according to points of the 

certificate issued by results of UNT (Unified National Testing) or complex testing. Complex testing is held for graduates of the organizations of 

general secondary education (an average of general) of last years, graduates of technical and professional (initial and average professional, post 

average) organizations of education, graduates of comprehensive schools, students studied through the international exchange of scholars abroad, 

graduates of comprehensive schools who did not take part in UNT, graduates of comprehensive schools with neither the Kazakh, nor the Russian 

languages of education, and also the persons who graduated educational institutions abroad. 

On the paid form of education graduates of general secondary education organizations of the current year, last UNT, the participants of complex 

testing who gained by results of testing at least 70 points in the following objects are enrolled to ENU: state or Russian language (training language), 

history of Kazakhstan, mathematics and geography, including at least 7 points in a profile subject, and in other objects – at least 4 points. 

 

2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: 

Алдыңғы алған білімді тану шарттары Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-де оқу процесін ұйымдастыру Ережелерінің және Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің бакалавриатына қабылдау Ережелерінің аясында жүзеге асырылады.  

 

Особые условия для признания предшествующего обучения: 

Условия для признания предшествующего образования осуществляется в рамках Правил организации учебного процесса в ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева и Правил приема на обучение в бакалавриат Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. 

 



Specific arrangements for recognition of prior learning: 

Terms and conditions for the recognition of prior learning is carried out in the framework of the Rules of the organization of educational 

process at ENU LN Gumilyov and Rules of admission to study in Bachelor of the Eurasian National University LN Gumilyov. 

 

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 

Осы мамандық бойынша бакалавр экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы міндеттерді шешумен, қазіргі заманғы 

технологияларды қолдану, ақпаратты өңдеу, қоршаған ортадағы серпінді өзгерістер жағдайындағы шешім қабылдау  байланысты арнайы 

теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылар кешеніне ие болуы тиіс. Ерекше жағдайларда, белгісіздік және тәуекел жағдайында 

тәжірибелік міндеттер мен мәселелерді шешу үшін жеткілікті теориялық дайындығы болуы тиіс. 5В050600-Экономика мамандығы бойынша 

студенттерді қорытынды аттестациялау мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру және дипломдық жұмыс қорғаудан тұрады. 

 

Требования и правила присвоению степени: 

Бакалавр по данной специальности должен обладать комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, 

касающихся решения задач экономического и организационного характера, применения современных технологий, обработки информации, 

принятия решений в условиях динамично изменяющейся внешней среды. Иметь достаточную теоретическую подготовку для решения 

практических задач и проблем в нестандартных ситуациях, условиях неопределенности и риска. Итоговая аттестация студентов 

специальности 5В050600-Экономика включает сдачу государственного экзамена по специальности и защиту дипломной работы.   

 

Qualification requirements and regulations: 

Bachelor of this specialty should have a set of special theoretical knowledge and practical skills related to solving the problems of economic 

and organizational character, the application of modern technologies, information processing, decision making under dynamically changing 

environment. Have sufficient theoretical knowledge to solve practical problems and problems in unusual situations, the conditions of uncertainty and 

risk. Final certification of students of the specialty 5B050600-Economy includes the delivery of state examination in the specialty and defending a 

thesis. 

 

4 Түлектердің кәсіби бейіні: 

«5В050600-Экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры келесідей салаларда талдамалық, ғылыми-зерттеу, 

ұйымдастырушылық-басқару (әкімшілік) және білім беру (педагогикалық) қызметті жүзеге асыра алады: салалық және аймақтық 

нарықтардың, әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық жүргізуші субъектлердің қызметін зерттеу, кәсіпорын менеджменті 

жүйесін жетілдіру, кәсіпорынның экономикалық стратегиясы мен саясатын қалыптастыру, мемлекеттік, салалық және фирмаішілік 

деңгейлерде әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеу.  

 

 

 



Профессиональный профиль выпускников: 

Бакалавр экономики и бизнеса по специальности «5В050600 – Экономика» может осуществлять аналитическую, научно-

исследовательскую, организационно-управленческую (административную) и образовательную (педагогическую) деятельность в следующих 

областях: исследование функционирования отраслевых и региональных рынков, хозяйствующих субъектов различных организационно-

правовых форм; совершенствование системы менеджмента предприятия; формирование экономической стратегии и политики предприятий; 

регулирование социально-экономических отношений на государственном, отраслевом и внутрифирменном уровнях. 

 

Occupational profile/s of graduates: 

Economics and Bachelor of Business in the specialty "5B050600 - Economy" can perform analytical, research, organizational and managerial 

(administrative) and education (teaching) activities in the following areas: research operation of branch and regional markets, economic entities of 

various organizational and legal forms; improvement of enterprise management system; formation of economic strategy and policy of the enterprises; 

regulation of social and economic relations at national, sectoral and intra levels. 

 

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: 

БББ жүзеге асыру әдістері мен тәсілдері Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ оқу процесін ұйымдастырудың ішкі құжаттамасына сәйкес 

анықталған 

 

Способы и методы реализации образовательной программы 

Способы и методы реализации ОП определены в соответствии с внутренней документацией организации учебного процесса ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева  

 

Methods and techniques for programme delivery 

Ways and methods of implementation of the OP are defined in accordance with the internal documentation of the educational process ENU 

LNGumilyov 

 

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: 

Білім алу нәтижелерін бағалау ҚР ББҒМ бұйрығымен бекітілген ұлттық бағалау шкаласына сәйкес жүзеге асырылады.  

Модульдер/пәндер аясында білім беру нәтижелерін бағалау критерилері әрбір академиялық пәннің силлабусында және оқу, өндірістік 

және дипломалды тәжірибеден өту, мемлекеттік емтихан және дипломдық жұмыстарды қорғау бағдарламаларында көрсетілген.  

 

Критерии оценки результатов обучения: 

Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной шкалой, утвержденной приказом МОН РК. 

Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей / дисциплин представлены в силабусах каждой академической дисциплины и 

программах прохождения учебной, производственной и преддипломной практики, государственных экзаменов и защиты дипломных работ. 



Assessment criteria of Learning Outcomes: 

Assessment of learning outcomes in accordance with national grading scale, approved by order of MES. 

Criteria for evaluation of learning outcomes in the context of modules / disciplines presented in the syllabus of each academic disciplines and 

programs of passing educational, industrial and pre-diploma practice, state examinations and defend a thesis. 

 

ҚР бойынша баға/ Оценки по РК/ ECTS бойынша баға/ Оценки по ECTS 
Әріптік жүйе бойынша  

баға /Оценка по 

буквенной системе 
 

Баллдардың цифрлік 

эквиваленті/ 
Цифровой эквивалент 

баллов 

% түрінде/ 
%-ное 

содержание 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/ 
Оценка по 

традиционной системе 

Әріптік жүйе 

бойынша баға/ 
Оценка по 

буквенной 

системе 

Definition 

A 4.0 95-100 Өте жақсы/Отлично А Excellent 
A- 3.67 90-94 
B+ 3.33 85-89 Жақсы/Хорошо В Very good 
B 3.0 80-84 Жақсы/Хорошо С Good 
B- 2.67 75-79 
C+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно 
C 2.0 65-69 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно 
D Satisfactory 

C- 1.67 60-64 
D+ 1.33 55-59 
D 1.0 50-54 Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно 
E Sufficient 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно 
FX, F Fail 

Оқыту нәтижесінің бағалау критерийлері әр модуль/пән бойынша әрбір академиялық пәннің силлабустарында және оқу, өндірістік және 

дипломалды тәжірибеден өту практикалары бағдарламаларында, қорытынды аттестацияда қолданылады. 

Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей/дисциплин представлены в силлабусах каждой академической дисциплины и 

программах прохождения практики (учебной, производственной и преддипломной), итоговой аттестации. 

Criteria for evaluation of learning outcomes in the context of modules/disciplines presented in the syllabus of each academic disciplines and 

programs of educational, industrial and pre-diploma practice and final attestation. 

 



 

 

 

 


