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БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  

МАҚСАТЫ  

Сыни тұрғыдан ойлайтын, әр түрлі көздерден алынған мәліметтермен жұмыс 

істеуге, талдауға, бағалауға, экономикалық процестердің даму тенденцияларын 

болжауға, Ұйымның экономикалық қызметінің әртүрлі мәселелерін шешуге 

қабілетті бакалавр –экономист дайындау. 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 

САЛАСЫ 

1. Ұйымдастыру-технологиялық: белгілі бір ұйымды басқару технологиясын 

әзірлеу, енгізу және қолдану саласындағы жұмыс, инвестициялық, 

инновациялық және экологиялық менеджментті жоспарлаудың тиімді әдістерін 

қолдану; 

2. Өндірістік-басқару: өндірісті басқару, басқарудың тиімді жүйесін құру, 

өндірістік-басқару қызметін бақылауды жүзеге асыру; 

3. Жобалау: мамандандырылған құжаттардың тиімділігін әзірлеу және талдау 

(техникалық-экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар) 

4. Ғылыми-зерттеу: жоғары оқу орындарының, ғылыми-зерттеу 

институттарының, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен корпорациялардың зерттеу 

бағдарламаларына, сондай-ақ экономика саласындағы ғылыми 

ынтымақтастықтың халықаралық бағдарламаларына қатысу; 

5. Педагогикалық: мектептерде, гимназиялар мен колледждерде қызметті жүзеге 

асыру. 

 



ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

(ОН) 

РО1 - ұжымда жұмыс істеу дағдыларын меңгерген, тез тіл табыса білетін және 

психологиялық дайындық танытады, стандартты емес жағдайлар мен әлеуметтік 

жанжалдарда шешім табады, әлем халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімділік 

танытады, Академиялық адалдық мәдениетін түсініп, сақтай отырып, дене белсенділігі мен 

денсаулығының жалпы деңгейін қолдайды; 

РО2 - ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін біледі, кәсіби қызметінде АКТ-ны 

шығармашылықпен қолданады, ғылыми-техникалық, жаратылыстану-ғылыми және жалпы 

ғылыми ақпаратты талдайды және контекстік өңдейді, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның 

ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтайды 

РО3 - әлеуметтік-экономикалық және кәсіби міндеттерді шешу кезінде Гуманитарлық, 

әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың жүйелендірілген теориялық және практикалық 

білімдерін қолданады; оқытылатын салада одан әрі оқу үшін дағдыларды иеленеді және 

өзінің білім беру траекториясын таңдауды жүзеге асырады; 

РО4 - тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынаста, сондай-ақ қоғамның әлеуметтік-

мәдени құрылымының этномәдени және конфессиялық ерекшеліктерін ескере отырып, 

кәсіби салада мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде коммуникация жүргізеді; 

РО5 - экономикалық агенттердің мінез-құлқын, микро-және макро деңгейде экономикалық 

процестер мен құбылыстардың дамуын болжайды; проблемаларды анықтайды, оларды шешу 

жолдары мен тәсілдерін ұсынады және күтілетін нәтижелерді бағалайды; 

РО6 - бухгалтерлік есептің компьютерлік бағдарламаларын пайдаланады, қаржылық және 

статистикалық ақпаратты талдайды және алынған мәліметтерді әлеуметтік, этикалық және 



ғылыми пайымдауларды ескере отырып пайымдау және басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін пайдаланады; 

РО7 - мемлекеттік басқару органдары кәсіпорындарының, ұйымдарының жұмыс істеуінің 

теориялық және қолданбалы аспектілерін түсінеді және талдайды, сараптамалық-талдау және 

ғылыми-практикалық қызметтің кешенді құралдарын меңгерген; 

РО8 - өндірісті ұйымдастыру, өндірістік процесті ресурстық қамтамасыз ету, маркетингті, 

логистиканы басқаруды ұйымдастыру процесіне, табиғатты ұтымды пайдалану және 

қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын әзірлеуге қатысады; 

РО9 - басқарушылық шешімдер нұсқаларын сыни бағалайды, аргументтер тұжырымдайды 

және тәуекелдерді, нормативтік құқықтық базаның өзгерістерін, тиімділік пен ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстарды негіздейді 

РО10 - Халықаралық экономикалық қатынастар саласында болып жатқан процестер мен 

жаһандық проблемаларды талдайды, әлемдік тауар нарықтары мен әлемдік капитал нарығын 

конъюнктуралық білуге негізделген негізделген басқару шешімдерін әзірлейді 

 


