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МАЗМҰНЫ 

 
№ Құжат түрлері  Бет  

1 Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізудің күнтізбелік-тақырыптық 

жоспары....................................................................................................................... 

5 

2 Пән бойынша сабақ жоспары................................... 12 

3 Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған 

материалдар....................................................... 

 

 

4 Пәннен сабақ беруге арналған аудиториялар, кабинеттер және лабораториялар  
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жоспары. 
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Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі  

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Директордың оқу жұмысы 

жөніндегі орынбасары 

________ Инкарбаева Г.М. 

«_____»______________ 2021ж. 

        

«МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ МАРКЕТИНГ НЕГІЗДЕРІ» 

2021 – 2022  оқу жылының 

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Семестр -3 

Мамандық– 1305000-«Ақпараттық жүйелер» 

Біліктілік -  1305023-  Техник-программист 

Курс – 2, топ АЖ-211 

Сағат саны-70 

Педагог Тұралық Маржан Жетпісқызы 

 

Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары  2018 жылдардағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрылды 

 «Экономика, агроэкология және ақпараттық жүйелер» пәндік (циклдік) комиссияның отырысында қаралды. 

2021ж. «___» _______ №___ хаттама 

Төрайым _________ Досжанов.Б.Р. 

 

 



Сабақ 

№ 

Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағаттар 

саны 

Сабақ типі Үй тапсырмасы Ескерту 

  Менеджмент бөлімі     

  БӨЛІМ 1. Ұйымдастыру элементтері  мен басқару 

үрдістері 

    

  Менеджмент пәні мен міндеттері. Қазіргі менеджмент 

 

2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект,  
текшелер 

 

  Ұйым. Тиімді басқару: Ұйым орталығы 

 

2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Презентация 

 

 

 

  Әлеуметтік жауапкершілік және әдеп 

 

2 Аралас сабақ Конспект, 

 тестілер, 

текшелер 

 

 

  Коммуникация 

 

2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  БӨЛІМ 2. Байланыстырушы үрдістер     

  Шешімді қабылдау. Шешім қабылдау моделі мен әдістері 

 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект,  

текшелер,  

тестілер 

 

 



  Өкілеттілік пен өзара әрекеттестікті ұйымдастыру. Ұйымды 

құру 

2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект,  
текшелер 

 

  Ұйымның қызметі, мақсаты және стратегиясын 

орындаушының әртүрлі ұйымдастырушылық- құқықтық 

формасын фирманы (кәсіпорынды) басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымына сәйкес құру және 

бағалау. 

2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  БӨЛІМ 3. Басқару қызметі     

  Стратегиялық жоспарлау. Стратегияны іске асыруды 

жоспарлау 

 

2 Аралас сабақ Конспект, 

 тестілер, 

текшелер 

 

 

  Ынталандыру.  2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект,  
текшелер 

 

  Бақылау: Топтық динамика, жетекшілік, көшбасшылық 

 

2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект,  

текшелер,  

тестілер 

 

 

  Билік формасын және оқиғаны талдау негізінде әсер ету 

негіздерін анықтау. 

 

2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  Дауларды, өзгерістерді, есеңгіретулерді басқару 2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  Еңбек ресурстарын басқару 2 Аралас сабақ Конспект, 

 тестілер, 

текшелер 

 

 



  Өндірісті басқару 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект,  
текшелер 

 

  Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін анықтау 2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  Ел басы жолдауы – Стратегия-2030-2050 2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  Менеджмент бөлімі бойынша бақылау жұмысы 2 Тәжірибелік 

сабақ 

Бақылау жұмысы  

  Маркетинг бөлімі     

  БӨЛІМ 4. Маркетингті басқару үрдісі     

  Маркетингтің әлеуметтік негіздері және оны басқару 

үрдістері 

2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект,  
текшелер 

 

  БӨЛІМ 5. Нарық мүмкіндіктерін талдау     

  Маркетингтік орта және маркетингтік зерттеу жүйелері 2 Аралас сабақ Конспект, 

 тестілер, 

текшелер 

 

 

  Кәсіпорын нарығы және кәсіпорынның тұтыну нарығы  2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект,  

текшелер,  

тестілер 

 

 



  Сауалнама жүргізу, маркетингтік ақпарат жинау 2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  Өндіруші фирмалардың өнімдерін тұтынатын топтарды, 

олардың мінез құлықтарын, фирманың маркетингтік іс-

әрекетінде қолданатын маркетинг құралдарын анықтау 

2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  БӨЛІМ 6. Нарықты сегменттеу     

  Нарықты сегменттеу үрдісі және оның мақсаттары 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект,  
текшелер 

 

  БӨЛІМ 7. Маркетинг кешенін талдау     

  Тауар жасау 2 Аралас сабақ Конспект, 

 тестілер, 

текшелер 

 

 

  Тауарға баға қою 2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  Көтерме және бөлшек бағаны анықтау 2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  Тауарды тарату әдістері 2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект,  

текшелер,  

тестілер 

 

 

  Тауарлар қозғалысы 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект,  
текшелер 

 



 

 

 

  Тауарлар қозғалысының экономикалық тиімділігін есептеу 2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  БӨЛІМ 8. Маркетингтік шараларды өмірде іске асыру     

  Стратегия, жоспарлау, бақылау 2 Аралас сабақ Конспект, 

 тестілер, 

текшелер 

 

 

  Коммерциялық емес қызмет саласындағы маркетинг 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект,  
текшелер 

 

  Халықаралық маркетинг 2 Білім және 

білікті 

жетілдіру 

сабағы 

Конспект,  

текшелер,  

тестілер 

 

 

  Ел басы жолдауы-стратегия 2030-2050 2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  Қазақстандық нарықтағы компаниялар 2 Тәжірибелік 

сабақ 

Текшелер,  

Тестілер, 

Ситуациялар  

 

  Маркетинг бөлімі бойынша бақылау жұмысы 2 Қорытынды 

сабақ 

Бақылау жұмысы  

  Барлығы: 70 

Теориялық: 40 

Тәжірибелік: 30 

70    



Сағаттың бөлінуі 

 

№ 

р/с Оқу уақытының бөлінісі 

Барлық сағат 

саны 

оның ішінде 

Теориялық 

сабақтар 

Практикалық және 

зертханалық сабақтар 

Курстық 

жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат 70 40 30 - 

2 Семестрге жоспарланған 70 40 30 - 

3 Бұрын өткізілген сағат - - - - 

4 Келесі оқу жылына қалған - - - - 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

Пән бойынша сабақ жоспары 

 

Менеджмент және маркетинг 
 

 

             ___________________1305000 - «Ақпараттық жүйелер»___________                              
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 
Сабақтың тақырыбы: Менеджмент пәні мен міндеттері. Қазіргі менеджмент 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Жаңа білім меңгеру сабағы 

2. Сабақтың мақсаты:Кіріспе. Менеджмент пәні мен міндеттерін білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 

Менеджмент – басқару ғылымы және ғылым ретінде дамуын түсіндіру 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Менеджмент сөзін қайдан естидік? 

2. Менеджмент пәні қандай пәндермен байланысты? 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Кіріспе. Менеджмент пәні  

2. Менеджменттің пайда болуы және дамуы 

3. Қазіргі менеджмент 

4. Осы заманда менеджменттің төрт қызметі : жоспарлау, ұйымдастыру, 

мотивациялау, бақылау 

5. Менеджмент құрылымы - басқару 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Менеджмент пәні мен міндеттері туралы не білеміз? 

2. Менеджментті қалай түсінеміз? 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Менеджмент пәнінің ветеринар мамандығы үшін қандай 

маңызы бар? 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма : Менеджмент негіздері. К.Ғ. Ахметов. 2005жыл. 3-7 беттер 

 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  



орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Ұйым. Тиімді басқару: Ұйым орталығы 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Жаңа білім меңгеру сабағы 

2. Сабақтың мақсаты: Ұйым туралы түсінік және ұйымның сипаттамалары, түрлерін білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі:Қазақстанда ұйымның дамуын түсіндіру. Ұйым ортасын дамыту. Білім алушыларды 

жан-жақты дамуға баулу 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

 оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі: Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Кіріспе. Менеджмент пәні  

2. Менеджменттің пайда болуы және дамуы 

3. Қазіргі менеджмент 

4. Осы заманда менеджменттің төрт қызметі : жоспарлау, ұйымдастыру, 

мотивациялау, бақылау 

5. Менеджмент құрылымы - басқару 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Ұйымның туралы түсінік және ұйымның сипаттамалары, түрлері 

2. Менеджердің міндеттері, менеджерге қойылатын талаптар 

3. Негізгі терминдер: ресми ұйым, бейресми ұйым, жабдықтаушылар, 

тұтынушылар, бәсекелестер, кәсіподақ, технология, үкімет заңдары, саяси орта. 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Менеджердің міндеттерін атаңыз? 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия:Менеджер мамандығының маңызы барма? 

Бағалау: 



6. Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ. Ахметов. 2005жыл. 14-19 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Әлеуметтік жауапкершілік және әдеп 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Аралас сабақ 

2. Сабақтың мақсаты: Әлеуметтік жауапкершілік және әдепті білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың 

тізімі:Әлеуметтік жауапкершілік және әдепті болуды түсіндіру 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңіСәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

1. Ұйымның туралы түсінік және ұйымның сипаттамалары, түрлері 

2. Ұйымның ішкі ортасының элементтері және сыртқы ортамен байланысы 

3. Менеджердің міндеттері, менеджерге қойылатын талаптар 

4. Негізгі терминдер: ресми ұйым, бейресми ұйым, жабдықтаушылар, 

тұтынушылар, бәсекелестер, кәсіподақ, технология, үкімет заңдары, саяси орта. 

5. Коммуникация, коммуникация түрлер, коммуникациялық үрдіс 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Әлеуметтікжауапкершілік 

2. Заңдыжауапкершілік 

3. Бизнес әдеп 

4. Әдепнормативтері 

5. Әлеуметтікжауапкершіліктің «қарсы» және «қарсыемес» дәлелдемелері 



Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Әлеуметтік жауапкершілік және әдептілік туралы не ұғындыңыз? 

2. Этиканы қалай ұстану керек? 

Сабақтың қорытындысыконспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Психологиялық ойын – адам аты туралы 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: “Коммуникация және әдеп” тақырыбына баяндама 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Коммуникация 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Тәжірибелік сабақ 

2.Сабақтың мақсаты: Әлеуметтік жауапкершілік және әдепті білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 
Әлеуметтік жауапкершілік және әдепті дамыту. Білім алушыларды жан-жақты дамуға 

баулу. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Әлеуметтікжауапкершілік 

2. Заңдыжауапкершілік 

3. Бизнес әдеп 

4. Әдепнормативтері 

5. Әлеуметтікжауапкершіліктің «қарсы» және «қарсыемес» дәлелдемелері 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Коммуникация, коммуникация түрлері. 

2. Коммуникациялық үрдіс, оның элементтерімен негізгі кезеңдері.  

3. Тұлға аралық коммуникацияны іске асыруда кедергілерді жеңу жолдары 



 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1.Коммуникация дегеніміз не? 

Сабақтың қорытындысыконспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Психологиялық ойын – адам аты туралы 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ. Ахметов. 2005жыл. 20-22 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

  



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Шешімді қабылдау. Шешім қабылдау моделі мен әдістері 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2.Сабақтың мақсаты: Шешімді қабылдау. Шешім қабылдау моделі мен әдістерін білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 
Шешімді қабылдау. Шешім қабылдау моделі мен әдістерін түсіндіру.Шешімді қабылдауды 

дамыту 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Коммуникация, коммуникация түрлері. 

2. Коммуникациялық үрдіс, оның элементтерімен негізгі кезеңдері.  

3. Тұлға аралық коммуникацияны іске асыруда кедергілерді жеңу жолдары 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Шешімдерді шығару және қабылдау жаңа технологиясы 

2. Шешім қабылдау процесінің интуитивтік, пайымдауға негізделген немесе 

тиімді сипаты 

3. Тест  

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Шешімдерді шығару және қабылдау жаңа технологиясынатаңыз? 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ. Ахметов. 2005жыл. 59-62 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Өкілеттілік пен өзара әрекеттестікті ұйымдастыру. Ұйымды құру 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Жаңа білім меңгеру сабағы 

2.Сабақтың мақсаты: Өкілеттілік пен өзара әрекеттестікті ұйымдастыруды білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 
Өкілеттілік пен өзара әрекеттестікті ұйымдастыруды түсіндіру.Өкілеттілік пен өзара 

әрекеттестікті дамыту. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Шешімдерді шығару және қабылдау жаңа технологиясы 

2. Шешім қабылдау процесінің интуитивтік, пайымдауға негізделген немесе тиімді 

сипаты 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде 

2. Өкілеттілік 

3. Делегирлеу 

4. Басқару құрылымы және буыны 

5. Басқару құрылымын жетілдіру 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Өкілеттілік пен өзара әрекеттестікті ұйымдастыру туралы нені ұғындыңыз? 

Сабақтың қорытындысыконспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ. Ахметов. 2005жыл. 63-68 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Ұйымның қызметі, мақсаты және стратегиясын орындаушының 

әртүрлі ұйымдастырушылық - құқықтық формасын фирманы (кәсіпорынды) басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымына сәйкес құру және бағалау 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Тәжірибелік сабақ 

2.Сабақтың мақсаты: Ұйымды құруды білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 
Ұйымды құруды және ұйымдастыруды түсіндіру.Қазақстанда ұйымды құруды  дамыту 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Өкілеттілік 

2. Делегирлеу 

3. Басқару құрылымы және буыны 

4. Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Ұйымның қаржы қызметі 

2. Капитал 

3. Патенттер  

4. Ноу-хау 

5. Төлем 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Қазақстанда ұйымды қалай құруға болады? 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ. Ахметов. 2005жыл. 88-90 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Стратегиялық жоспарлау. Стратегияны іске асыруды жоспарлау 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Аралас сабақ 

2.Сабақтың мақсаты: Стратегияны іске асыруды жоспарлауды білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 
Стратегиялық жоспарлауды түсіндіру. Қазақстанда ұйымды құруды  дамыту 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Ұйымның қаржы қызметі 

2. Капитал 

3. Патенттер  

4. Ноу-хау 

5. Төлем 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Стратегия сөзі және ұғымы 

2. Стратегиялық жоспарлау 

3. Стратегиялық жоспарлаудың өзіндік белгілері 

4. Стратегиялық жоспарлау моделі 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Қазақстанда стратегия 2020-2030 бағдарламасы қалай дамуда? 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: Қазақстанда стратегия 2020-2030 бағдарламасына баяндама жазу. 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

  



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Ынталандыру. 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Аралас сабақ 

2.Сабақтың мақсаты: Ынталандыру түсінігін білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 
Ынталандыруды түсіндіру. Қазақстанда және ұйымда билік түсінігін дамыту. 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Стратегия сөзі және ұғымы 

2. Стратегиялық жоспарлау 

3. Стратегиялық жоспарлаудың өзіндік белгілері 

4. Стратегиялық жоспарлау моделі 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Ынталандыру дегеніміз не? 

2. Ынталандыру қызмет сипаттамаларына әсер ететін факторлар 

3. Ішкі және сыртқы ынталандыру 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Ынталандыру және бақылау қалай дамуда? 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ. Ахметов. 2005жыл. 104-159 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Бақылау.Топтық динамика,жетекшілік,көшбасшылық 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Білім және білікті жетілдіру сабағы 

2.Сабақтың мақсаты: Бақылау: Топтық динамика, жетекшілік, көшбасшылықты білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 
Топ және бақылауды түсіндіру. Қазақстанда және ұйымда билік түсінігін дамыту 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдар текшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Ынталандыру дегеніміз не? 

2. Ынталандыру қызмет сипаттамаларына әсер ететін факторлар 

3. Ішкі және сыртқы ынталандыру 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Бақылаудың табиғаты мен мақсаты 

2. Бақылау қызметі 

3. Басқарушының жауапкершілігі 

4. Бақылау схемасы 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Бақылау қалай дамуда? 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ. Ахметов. 2005жыл. 104-159 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Билік формасын және оқиғаны талдау негізінде әсер ету негіздерін 

анықтау. 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Тәжірибелік сабақ 

2.Сабақтың мақсаты:Билік формасын және оқиғаны талдау негізінде әсер ету негіздерін 

анықтау білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 
Билік формасын және оқиғаны талдау негізін түсіндіру. Қазақстанда менеджментті дамыту 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Бақылаудың табиғаты мен мақсаты 

2. Бақылау қызметі 

3. Басқарушының жауапкершілігі 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Топ және оның мәні.  

2. Ресми ұйымдар және оның сипаттамасы.  

3. Бейресми ұйымдардың артықшылықтары мен кемшіліктері.  

4. Басқару стилі 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1.Билікті қалай дамытуға болады? 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ.Ахметов. 150-160 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Дауларды, өзгерістерді, есеңгіретулерді басқару 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Тәжірибелік сабақ 

2.Сабақтың мақсаты: Дауларды, өзгерістерді, есеңгіретулерді басқару білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 
Ұйымда дауларды шешу жолдарын білуді дамыту 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Топ және оның мәні.  

2. Ресми ұйымдар және оның сипаттамасы.  

3. Бейресми ұйымдардың артықшылықтары мен кемшіліктері.  

4. Жетекшілік түсінігі. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Ұйымдағы даудың табиғатты. 

2. Дау типтері.  

3. Дау себептері.  

4. Даулы оқиғаны басқару. 

5. Өзгерістерді басқару.  

6. Есеңгіре табиғаты. Есеңгіру себептері.  

7. Есеңгіруді төмендету әдістері. 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Ұйымда дауларды қалай шешуге болады? 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

4. Сабақ бойынша рефлексия: Қосымша сұрақтар беру 

 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ.Ахметов. 465-498 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Еңбек ресурстарын басқару 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Аралас сабақ 

2.Сабақтың мақсаты: Еңбек ресурстарын басқаруды білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 
Еңбек ресурстарын басқаруды түсіндіру 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Ұйымдағы даудың табиғатты. 

2. Дау типтері.  

3. Дау себептері.  

4. Есеңгіре табиғаты. Есеңгіру себептері.  

5. Есеңгіруді төмендету әдістері. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Еңбек ресурстарын қалыптастыру. 

2. Еңбек ресурстарына деген қажеттілікті жоспарлау.  

3. Кадрлар таңдау. 

4. Еңбек ресурстарын дамыту.  

5. Ұжымда әлеуметтік және кәсіби беймделу.  

6. Еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру. 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

1. Еңбек ресурстарын басқаруды қалай дамытуға болады? 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Қосымша сұрақтар беру 

Бағалау: 

Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ.Ахметов. 423-441 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Өндірісті басқару 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Жаңа білім меңгеру сабағы 

2.Сабақтың мақсаты: Өндірісті басқаруды басқаруды білу 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі: 
басқаруды түсіндіру 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Еңбек ресурстарын қалыптастыру. 

2. Еңбек ресурстарына деген қажеттілікті жоспарлау.  

3. Кадрлар таңдау. 

4. Еңбек ресурстарын дамыту.  

5. Ұжымда әлеуметтік және кәсіби беймделу.  

6. Еңбек жағдайын көтеру.  

7. Еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру. 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Өндірісті басқару дегеніміз 

2. Өндірісті басқару жүйесі 

3. Өндірісті басқаруды ұйымдастыру 

4. Өндірісті басқару процесінің қағидалары 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

6. Сабақ бойынша рефлексия: Қосымша сұрақтар беру 

 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ.Ахметов. 442-446 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

Сабақтың тақырыбы: Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін анықтау. 

Модуль / пән атауы: Менеджмент және маркетинг негіздері 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар:  АЖ-211  

Сабақтың типі : Тәжірибелік сабақ 

2.Сабақтың мақсаты: Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін анықтау 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби дағдылардың тізімі:  
Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін түсіндіру 

3. Сабақтың жабдықталуы 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: Тарату материалдары, 

әдістемелік нұсқау 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар:  

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, слайд, глоссарий 

б) үлестірмелі материалдартекшелер 

в) ТОҚ Мультимедиялы тақта 

4. Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру кезеңі:Сәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

1. Өндірісті басқару дегеніміз 

2. Өндірісті басқару жүйесі 

3. Өндірісті басқаруды ұйымдастыру 

4. Өндірісті басқару процесінің қағидалары 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін анықтау 

2. Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін анықтау түрі мен формуласы 

3. Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін талдау 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

Сабақтың қорытындысы:конспект, слайд, глоссарий 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Қосымша сұрақтар беру 

 

Бағалау: 

6. Үйге тапсырма: Менеджмент негіздері. К.Ғ.Ахметов. 448 -452 беттер 

Педагог ________ Тұралық.М.Ж. 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған 

материалдар 
 

Менеджмент және маркетинг 
 

 

 

             ___________________1305000 - «Ақпараттық жүйелер»___________                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

 

 

 

 

 

 



Бақылау сұрақтары 

 

1. Экономикалық теорияның зерттеу пәні мен әдістері 

2. Экономикалық заңдар және экономикалық категориялар  

3. Экономикалық теорияның құрылымы және атқаратын қызметтері  

4. Экономикалық теорияның зерттеу пәні мен әдістері 

5. Қоғамдық өндіріс, оның қазіргі экономикалық жүйедегі орны мен рөлі 

6. Экономикалық таңдау мәселесі  

7. Тауар және ақша түсінігі 

8. Капитал түсінігі 

9. Қоғамдық өндіріс, оның қазіргі экономикалық жүйедегі орны мен рөлі 

10. Меншіктің мәні мен мазмұны, түрлері мен нысандары, объектілері мен субъектілері;  

11. Қазақстандағы мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру бағыттары. 

12. Экономикалық жүйе 

13. Экономикалық жүйе түрлері  

14. Нарықтың мәні, негізгі элементтері және әртүрлі жіктелу өлшемдеріне байланысты 

түрлері;  

15. Нарықтың атқаратын қызметтері мен принциптері;  

16. Инфрақұрылым және нарықтық инфрақұрылым 

17. Сұраныс және ұсыныс 

18. Фирма немесе кәсіпорын: мәні және теориялық бағыттары;  

19. Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың негізгі формалары; 

20. Кәсіпкерлік капитал.  

21. Толық айналым және ауыспалы айналым.  

22. Инвестициялар түсінігі;  

23. Қазақстандағы кәсіпкерліктің дамуы 

24. Өндіріс шығындарының теориясы.  

25. Трансакциондық шығындар;  

26. Шығындардың түрлері. Фирманың шығындарын барынша азайту мәселесі;  

27. Фирманың табыстары және оның түрлері;  

28. Пайда туралы теориялық көзқарастар. 

29. Макроэкономика (ұлттық экономика): анықтамасы, мақсаттары, құралдары, талдау 

ерекшеліктері;  

30. Ұлттық экономика деңгейіндегі табыстар мен шығындардың шеңберлі айналымы;  

31. Ұлттық шоттар жүйесіндегі негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер және оларды 

есептеу әдістері;  

32. Атаулы және нақты жалпы ішкі өнім. Бағалар индексі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бақылау сұрақтары 



1. Еңбек нарығы түсінігі 

2. Жалақы мәні және түрлері 

3. Кәсіпорын  типтері  және  кәсіпорындардың  түрлері.  

4. Нарықтық  тәуекел  жағдайындағы кәсіпорынның қызметі  мен  мінез  құлқы 

5. Бағаның құндық негіздері және баға жасаудың нарықтық әдісіне көшу 

6. Баға жасаудың нарықтық әдісінің ерекше белгілері 

7. Бағаның экономикалық функциялары 

8. Баға жасаудың әдістемелік мәселелері 

9. Баға жасау факторлары 

10. Пайда туралы теориялық көзқарастар.  

11. Фирманың пайдасын барынша арттыру мәселесі 

12. Рентабельділік түсінігі және көрсеткіштері 

13. Қаржы жүйесі және мемлекеттік бюджет құрылымы.  

14. Салықтардың экономикалық мәні, қызметтері, элементтері.  

15. Лаффер қисығы  

16. Ақша жүйесінің элементтері және ақша агрегаттары 

17. Несиенің мәні мен формалары.  

18. Қазақстандағы банк жүйесі 

19. Ұлттық экономиканың экономикалық қауіпсіздік түсінігі 

20. Экономиканы мемлекеттік реттеудің қалыптасуы: 

21. Экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі. Реттеу объектісі. 

22. Мемлекеттік реттеудің административтік және экономикалық әдістері. 

23. Әлемдік шаруашылықтың мәні.  

24. Интеграция және интерұлттандыру.  

25. Әлемдік шаруашылық байланыстар көрінісінің негізгі нысандары.  

26. Халықаралық сауда және сыртқы сауда саясаты.  

27. Әлемдік валюта жүйесінің мазмұны және құрылымы.  

28. Қазіргі әлемдегі халықаралық ұйымдар және интеграциялық бірлестіктер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Экономика және ақпарттық жүйелер» пәндер біллестігі 
(цк атауы)   

«Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді бағдарламамен қамтамасыздандыру» 
     (пән атауы)   

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс 

бағыты 

 

Пәнді оқытуда 

қолданылатын құрал-

жабдықтар 

1 2 3 4 

1 531 531 Мультимедиялық тақта 

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________             оқытушы Тұралық.М.Ж. 
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