
 

1 Шифр-мамандықтың атауы 5В050600-Экономика 

 

2 Аккредитациядан өтуі (өткен 

жылы, өткен мерзімі) 

2016 жылдың қараша айында «Аккредиттеудің және 

рейтингтің тәуелсіз Агенттігі» коммерциялық емес 

мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру 

қорытындысы бойынша мамандандырылған 

акредиттеуден 5 жылға сәтті өтті. 

3 Оқу түрі, мерзімі Кундізгі: 4 жыл,  

Сырттай: 3 жыл, 2 жыл 

4 Берілетін дәреже 5В050600 – Экономика мамандығы  бойынша 

экономика және бизнес бакалавры 

5 Кәсіби қызметінің саласы Бакалаврдың кәсіптік әрекет аясына келесілер кіреді: 

меншік формалары мен  түрлі салалар ұйымдарының 

экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-

экономикалық және талдау қызметтері, қаржылық, 

несиелік және сақтандыру ұйымдары, мемлекеттік және 

жергілікті билік органдары, академиялық және 

ведомоствалық ғылыми-зерттеу ұйымдары, жалпы білім 

беру ұйымдары, бастапқы кәсіптік, орта кәсіптік, 

жоғары кәсіптік және қосымша кәсіптік білім беру 

ұйымдары. 

6  Кәсіби қызметінің нысандары Мемлекеттік басқарма органдары бакалаврлардың 

мамандығы бойынша кәсіби қызмет нысандары болып  

табылады, кәсіпорынның, ұйымдар мен фирмалардың 

психикалық процесі, мәне мен жағдайлары қызмет 

түріне қарамастан, меншік көлемі немесе нысанына, 

оқу орындарына және ғылыми-зерттеу институтттары 

мен ұйымдардың қызмет түріне тәуелсіз. 

7 Кәсіби қызметінің пәні Бакалаврдың кәсіби қызмет пәні бойынша 5В050600-

Экономика мамандығы болып табылады: 

- экономика, басқару және өндірістік ұйымдастыру 

облысындағы кәсіби құзыретті, толыққанды, сапалы 

кәсіби білім алу; 

- жалпы жоғары зияткерлік даму деңгейіне ие болу, 

сауатты сөз дамуы, гуманитарлық мәдениет, жоғары 

адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, 

ойлау мәдениеті және еңбектің ғылыми 

ұйымдастырылу дағдысын білу; 

- шығармашылық шама, бастамашылық және 

жаңашылдықты дамыту; студенттердің жоғары кәсіби 

білімінің одан әрі келесі қадамын жалғастыруы; 

- жұмыс күші нарығындағы түлектің мамандығы 

бойынша ең тез жұмысқа орналасуы үшін мүмкіндік 

беретіндей бәсекелесу қабілеті; 
- студенттердің жеке білім бағдарламаларын таңдауы. 

8 Кәсіби қызметінің түрлері - ұйымдастырушылық-технологиялық қызметі. Түлек 

бұл маман бойынша даярлау және нақты кәсіпорында 

басқару технологиясын қолдану саласында білікті 

жұмыс үшін барлық дағдыларды танып біледі, сонымен 

қатар ғылыми-әдістемелік және ұйымдастыру-

технологиялық басқару базасын құруда басқа 

мамандармен бірлесіп ережелерді, стратегиялық және 



тактикалық жоспарлаудың, қызметкерлер 

менеджментін, нақты фирманың немесе компанияның 

инновациялық менеджментінің ең тиімді әдістерін 

қолданады. Өндірісті ұйымдастыру процесінде, 

кәсіпорындағы материалды-техникалық қамту және 

өткізуде белсенді ат салысады; 

- өндірістік-басқару қызметі. Өндірістік-басқару 

қызметі осы маман бойынша оқыту процесі олардан 

басқару процесі, сонымен қатар өндірістік басқару: 

басқарудың тиімді жүйесін жасау; барлық мәлім 

басқару қағидатын тәжірибеде пайдалану, әзірленген 

ғылыми-методологиялық және ұйымдастыру-

технологиялық басқару базасын пайдалану, негізгі 

басқару қызметтерін (жоспарлау, ұйымдастыру, 

мотивация, бақылау) іске асыру, олардың орындалу 

тиімділігін сараптау, басқару технологиясын сақтауды 

бақылау, кәсіпорынның экономикалық стратегиясын 

құрастыру, стратегиялық жоспарлау және ағымдағы 

өндірістік қызметін жоспарлау және т.б. байланысты 

түлектің айрықша басқару процесіне қатысты барлық 

сұрақтарды жете оқып білуін талап ететіндіктен 

айрықша құзырет болып табылады. 

- жобалық қызметі негізгі екі бағыт бойынша жүзеге 

асырылады: ұйымдастырушылық жобалау және 

жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесі. 

Ұйымдастырушылық жобалау басқарудың 

ұйымдастыру құрылымынан, оларды жетілдіру, 

бейімделуден тұрады, сонымен қатар экономикалық 

жобалар сараптамасы жаңа кәсіпорынды немесе 

экономикалық жобаны ұйымдастыруға және кредит 

алу, қарыз ақша немесе басқа да қаржылық қолдауға 

қажетті мамандандырылған (техникалық-экономикалық 

негіздеме) құжаттар тиімділігін әзірлейді және 

сараптайды; 

- білім алу немесе педагогикалық қызметі жоғары және 

орта мамандарды оқыту орындарындағы кәсіби 

қызметіне байланысты. 

9 Практика базалары «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры, ЖШС 

"Трансэнерго", ТҰК "КАЗХРОМ", Ақтөбе облысы, 

Ақтөбе қаласының әкімдігі, ЖШС 

"АртСтройКонсалтинг", АҚ "Цеснабанк", ЖШС "Дияр 

холдинг", АҚ"Озенмунайгаз",АҚ "КАЗАХИНСТРАХ, 

АҚ ЕБ «Сбербанк», АҚ «Каспий банк», АҚ «Forte 

bank», АҚ «Kassa Nova», Мемлекеттік кірістер 

департаменті ҚР ҚМ, ЖШС "Арал Петролеум 

Кэпитал», ЖШС "Статус Проект" ЖШС "Арлан 

Техногрупп" ЖШС "Новоальжанский мелькомбинат", 

АҚ «Жилстройсбербанк" 

 

 

 


