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Сабақ 

№ 

Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Сағаттар 

саны 

Сабақ 

типі 

Үй тапсырмасы Ескерту 

  1 бөлім. Статистика пәні мен әдістері     

1  Кіріспе. Статистика туралы жалпы ұғым және оның 

тарихының қалыптасуы 

2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Текшелер, 

тестілер, 

сөзжұмбақ 

 

2  Қазақстан Республикасындағы статистикалық қалыптасу 2 Тәжірибелік 

сабақ 
Текшелер, 

тестілер, 

сөзжұмбақ 

 

3  Статистикалық ғылым және статистика функцияларының 

әдістері 

2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Тестілер, 

Текшелер, 

ребустар 

 

4  Нарықтық экономиканың шартындағы ұйымның 

статистикасы мен тапсырмалары 

2 Тәжірибелік 

сабақ 
Конспект, 

Текшелертестілер

құру 

 

  2 бөлім. Статистикалық бақылау     

5  Статистикалық бақылаудың формалары, түрлері мен 

тәсілдері 

2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Графиктер, 

диаграммалар 

 

6  Статистикалық бақылау қателері 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект, 

Кестелер 

 

7  Статистикалық бақылаудың топтастырылуы мен 

мәліметтері 

2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Графиктер, 

диаграммалар 

 



8  Статистикалық бөлу қатарлары. Кестелер 

 

2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Карталар, 

картограммалар 

 

9  Нақты және қатысты шамалар 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Текшелер, 

тестілер, 

сөзжұмбақ 

 

10  Орташа шамалар және оның түрлері 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Текшелер, 

тестілер, 

сөзжұмбақ 

 

11  Орташа шамаларды есептеу жолдары 2 Тәжірибелік 
сабақ 

Тестілер, 

Текшелер, 

ребустар 

 

12  Топ арасы қатарында мода және медиана 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект, 

Текшелертестілер

құру 

 

13  Вариация көрсеткіштері 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Текшелер, 

тестілер, 

сөзжұмбақ 

 

14  Динамикалық қатарлар 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Текшелер, 

тестілер, 

сөзжұмбақ 

 

15  Индекстер, индивидуалдық индекстің алгоритмдік есебі. 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Тестілер, 

Текшелер, 

ребустар 

 

16  Тұрақты және өзгермелі индекстер 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект, 

Текшелертестілер

құру 

 

17  Агрегаттық индекстер 2 Білім және 

біліктілікті 

жетілдіру 
сабағы 

Текшелер, 

тестілер, 

сөзжұмбақ 

 



 

 

 

 

 

18  Индекстерді есептеу жолдары 2 Тәжірибелік 

сабақ 
Текшелер, 

тестілер, 

сөзжұмбақ 

 

  3 бөлім. Статистикалық мәліметтерді өңдеу 

технологиясы 

    

19  Статистикалық бақылаудың топтастыру мәліметтері 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект, 

Текшелертестілер

құру 

 

20  Статистикалық мәліметтердің графикалық бейнесі 2 Білім және 

біліктілікті 

жетілдіру 
сабағы 

Конспект, 

текшелер 

 

21  Диаграммалар. Статистикалық карталар 

 

2 Тәжірибелік 

сабақ 
Тестілер, 

сөзжұмбақ 

 

22  Ақпараттық ағымдар мен мәліметтер базасы 2 Жаңа білім 

меңгеру 

сабағы 

Конспект, 

текшелер 

 

23  Ақпараттық жүйе және статистикалық мәліметтерді өңдеу 

технологиясы 

2 Аралас 

сабақ 

Тестілер, 

сөзжұмбақ 

 

24  Статистика мекемесіне бейнеэкскурсия 2 Тәжірибелік 

сабақ 
Статистика 

мекемесіне 

экскурсия 

 

25  Бақылау жұмысы 2 Қорытынды Бақылаужұмысы  



Сағаттың бөлінуі 

 

№ 

р/с Оқу уақытының бөлінісі 

Барлық сағат 

саны 

оның ішінде 

Теориялық 

сабақтар Практикалық сабақтар 

Курстық 

жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат 50 40 10  - 

2 Семестрге жоспарланған 50 40 10  - 

3 Бұрын өткізілген сағат      

4 Келесі оқу жылына қалған         
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Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 
ПәнСтатистиканың жалпы теориясы 

Тобы АЖ-201 

ТақырыбыДинамикалық қатарлар 

Сабақтың мақсатыДинамикалық қатарларды білу 

Білімділік Динамикалық қатарларын есептеуді түсіндіру 

Дамытушылық Қазақстанда статистикалық көрсеткіштерді дамыту 

Тәрбиелік Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу 

Сабақтың типіЖаңа білім меңгеру сабағы 

Сабақтың қамтамасыздандырылуыТарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, ребустар, слайд 

б) үлестірмелі материалдартекшелер, әдістемелік нұсқау 

в) ТОҚМультимедиялы тақта, калькулятор 

Пәнаралық байланысМатематика, Экономика негіздері, Философия, География 

Өз бетінше жұмысесептер шығару 

Сабақтың өту барысы 
Ұйымдастыру кезеңіСәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

1. Вариацияны сипаттайтын негізгі көрсеткіштер: 

2. Вариация адымы 

3. Дисперсия 

4. Орташа квадраттық ауытқу 

5. Вариация коэффициенті 

6. Есептер шығару 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

 

1. Өсіңкілік қатарлар және олардың статситикадағы мағынасы туралы түсінік.  

2. Өсіңкілік қатарлар түрлері: бір уақыттық (моменттік), уақыт аралықтық 

(интервалдық).  

3. Нақты (абсолюттік), қатысты (салыстырмалы) және орташа шамалардың 

өсіңкілік қатарлары.  

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

1. Динамикалық қатарларды  есепте? 

 

Сабақтың қорытындысыконспект, слайд, глоссарий, есептер 

РефлексияҚосымша сұрақтар беру 

Бағалау___________________ 

Үй тапсырмасыСтатистика.  Н.Шайтова 172 бет. Қазақстан Цифрларда 2017 жыл 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

Педагог_________________Тұралық.М.Ж 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

 

ПәнСтатистиканың жалпы теориясы 

Тобы АЖ-201 

Тақырыбы Индекстер, индивидуалдықиндекстің алгоритмдік есебі. 

Сабақтың мақсаты Индекстер және оның түрлерін  білу 

Білімділік Индекстер, индивидуалдықиндекстің алгоритмдік есебін түсіндіру 

Дамытушылық Индекстерді есептеуді меңгеру 

Тәрбиелік Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу 

Сабақтың типі Жаңа білім меңгеру сабағы 

Сабақтың қамтамасыздандырылуыТарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, ребустар, слайд 

б) үлестірмелі материалдартекшелер, әдістемелік нұсқау 

в) ТОҚМультимедиялы тақта, калькулятор 

Пәнаралық байланысМатематика, Экономика негіздері, Философия, География 

Өз бетінше жұмысесептер шығару 

Сабақтың өту барысы 

Ұйымдастыру кезеңіСәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

1. Өсіңкілік қатарлар және олардың статситикадағы мағынасы туралы түсінік.  

2. Өсіңкілік қатарлар түрлері: бір уақыттық (моменттік), уақыт аралықтық 

(интервалдық).  

3. Нақты (абсолюттік), қатысты (салыстырмалы) және орташа шамалардың 

өсіңкілік қатарлары.  

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Статистикалық индекстер мен оның әлеуметтік экономикалық құрамындағы 

рөлі.  

2. Индивидуалды және жалпы индекстер, оның түрлері мен жалпы есептеу 

индексінің әдістері.  

3. Индекстелген мөлшерлер мен барлық индекстер туралы түсінік.  

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

1. Индивидуалды және агрегаттық индекстерді есептеу, жалпы индекстерді есептеу.  

2. Орташа арифметикалық және орташа гармониялық (үйлесімді) индекстерді есептеу.  

Сабақтың қорытындысыконспект, слайд, глоссарий, есептер 

РефлексияҚосымша сұрақтар беру 

Бағалау___________________ 

Үй тапсырмасы Статистика.  Н.Шайтова 176 бет.  

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

Оқытушының қолы_________________Тұралық.М.Ж 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

ПәнСтатистиканың жалпы теориясы 

Тобы АЖ-201 

Тақырыбы Тұрақты және өзгермелі индекстер. 

Сабақтың мақсаты Тұрақты және өзгермелі индекстер және оның түрлерін білу 

Білімділік Орташа арифметикалық және орташа гармониялық (үйлесімді) индекстерді 

есептеуді түсіндіру 

Дамытушылық Тұрақты және өзгермелі индекстерді есептеуді меңгеру 

Тәрбиелік Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу 

Сабақтың типі Жаңа білім меңгеру сабағы 

Сабақтың қамтамасыздандырылуыТарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдартестілер, ребустар, слайд 

б) үлестірмелі материалдартекшелер, әдістемелік нұсқау 

в) ТОҚМультимедиялы тақта, калькулятор 

Пәнаралық байланысМатематика, Экономика негіздері, Философия, География 

Өз бетінше жұмысесептер шығару 

Сабақтың өту барысы 
Ұйымдастыру кезеңіСәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

1. Статистикалық индекстер мен оның әлеуметтік экономикалық 

құрамындағы рөлі.  

2. Индивидуалды және жалпы индекстер, оның түрлері мен жалпы 

есептеу индексінің әдістері.  

3. Индекстелген мөлшерлер мен барлық индекстер туралы түсінік.  

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

 

1. Индекстердің негізгі түрлері: тұрақты және өзгермелі индекстер.  

2. Индекстерді есептеу теңдеулері.  

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

1. Орташа арифметикалық және орташа гармониялық (үйлесімді) индекстерді 

есептеу. 

 

Сабақтың қорытындысыконспект, слайд, глоссарий, есептер 

РефлексияҚосымша сұрақтар беру 

Бағалау___________________ 

Үй тапсырмасы Статистика.  Н.Шайтова 176 бет.  

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

Оқытушының қолы_________________Тұралық.М.Ж 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

ПәнСтатистиканың жалпы теориясы 

Тобы АЖ-201 

Тақырыбы Агрегаттық индекстер 

Сабақтың мақсаты Аграгаттық индекстер және оның түрлерін білу 

Білімділік  Аграгаттық индекстер және оның түрлерін түсіндіру 

Дамытушылық Агрегаттық индекстерді есептеуді меңгеру  

Тәрбиелік Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу 

Сабақтың типі Жаңа білім меңгеру сабағы 

Сабақтың қамтамасыздандырылуыТарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар тестілер, ребустар, слайд 

б) үлестірмелі материалдартекшелер, әдістемелік нұсқау 

в) ТОҚМультимедиялы тақта, калькулятор 

Пәнаралық байланысМатематика, Экономика негіздері, Философия, География 

Өз бетінше жұмысесептер шығару 

Сабақтың өту барысы 

Ұйымдастыру кезеңіСәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

1. Индекстердің негізгі түрлері: тұрақты және өзгермелі индекстер.  

2. Индекстерді есептеу теңдеулері.  

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

 

1. Жалпы индекстің агрегаттық түрі.  

2. Өнім, баға, тауар айналымы, өзіндік құн, еңдек өнімділігі және тағы 

басқалардың физикалық көлемінің агрегаттық индексі. 

3. Орташа арифметикалық және орташа гармониялық индекстер. Базисті және 

цепті индекстер, олардың өзара байланысы. 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

1.Дербес және агрегаттық индекстерді есептеу 

2.Жалпы индекстерді есептеу 

 

Сабақтың қорытындысыконспект, слайд, глоссарий, есептер 

РефлексияҚосымша сұрақтар беру 

Бағалау___________________ 

Үй тапсырмасы Статистика.  Найзақараева 39 бет.  

 

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

Оқытушының қолы_________________Тұралық.М.Ж 

 

 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

ПәнСтатистиканың жалпы теориясы 

Тобы АЖ-201 

Тақырыбы Индекстерді есептеу жолдары 

Сабақтың мақсаты Индекстер және оның түрлерін білу 

Білімділік Индекстер және оның түрлерін түсіндіру 

Дамытушылық Индекстерді есептеуді меңгеру 

Тәрбиелік Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу 

Сабақтың типі Жаңа білім меңгеру сабағы 

Сабақтың қамтамасыздандырылуыТарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар тестілер, ребустар, слайд 

б) үлестірмелі материалдартекшелер, әдістемелік нұсқау 

в) ТОҚМультимедиялы тақта, калькулятор 

Пәнаралық байланысМатематика, Экономика негіздері, Философия, География 

Өз бетінше жұмысесептер шығару 

Сабақтың өту барысы 

Ұйымдастыру кезеңіСәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

1. Жалпы индекстің агрегаттық түрі.  

2. Өнім, баға, тауар айналымы, өзіндік құн, еңдек өнімділігі және тағы 

басқалардың физикалық көлемінің агрегаттық индексі. 

3. Орташа арифметикалық және орташа гармониялық индекстер. Базисті және 

цепті индекстер, олардың өзара байланысы. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Жалпы индекстерді есептеу әдістері. Индекстелетін шама және индекс 

өлшемі туралы түсінік. 

2. Жалпы индекстің агрегаттық түрі.  

3. Өнім, баға, тауар айналымы, өзіндік құн, еңдек өнімділігі және тағы 

басқалардың физикалық көлемінің агрегаттық индексі. 

4. Орташа арифметикалық және орташа гармониялық индекстер.  

5. Базисті және цепті индекстер, олардың өзара байланысы. 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

1. Индекс дегеніміз не және не үшін қолданылады? 

2. Базалық индекстер қалай есептеледі? 

 

Сабақтың қорытындысыконспект, слайд, глоссарий, есептер 

РефлексияҚосымша сұрақтар беру 

Бағалау___________________ 

Үй тапсырмасы Статистика.  Найзақараева 45 бет.  

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

Оқытушының қолы_________________Тұралық.М.Ж 



 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

ПәнСтатистиканың жалпы теориясы 

Тобы АЖ-201 

Тақырыбы Статистикалық бақылаудың топтастыру мәліметтері 

Сабақтың мақсаты Статистикалық бақылаудың топтастыру мәліметтерін  білу 

Білімділік Статистикалық бақылаудың топтастыру мәліметтерін  түсіндіру 

Дамытушылық Статистикалық мәліметтерді есептеуді меңгеру 

Тәрбиелік Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу 

Сабақтың типі Жаңа білім меңгеру сабағы 

Сабақтың қамтамасыздандырылуыТарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар тестілер, ребустар, слайд 

б) үлестірмелі материалдартекшелер, әдістемелік нұсқау 

в) ТОҚМультимедиялы тақта, калькулятор 

Пәнаралық байланысМатематика, Экономика негіздері, Философия, География 

Өз бетінше жұмысесептер шығару 

Сабақтың өту барысы 

Ұйымдастыру кезеңіСәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

1. Статистикалық қатардың таралуы туралы түсінік. 

2. Таралу қатарының түрлері: атрибутивтік, вариациялы.  

3. Таралу қатарын орнату.  

4. Таралу қатарының негізгі элементтерінің нұсқалары мен жиілігі.  

5. Қатар түрлері мен вариациялық мағынаның белгілерге мінезділік тәуелділігі.  

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

1. Жалпы индекстерді есептеу әдістері. Индекстелетін шама және индекс 

өлшемі туралы түсінік. 

2. Жалпы индекстің агрегаттық түрі.  

3. Өнім, баға, тауар айналымы, өзіндік құн, еңдек өнімділігі және тағы 

басқалардың физикалық көлемінің агрегаттық индексі. 

4. Орташа арифметикалық және орташа гармониялық индекстер.  

5. Базисті және цепті индекстер, олардың өзара байланысы. 

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

1. Статистикалық бақылаудың топтастыру дегеніміз не? 

 

Сабақтың қорытындысыконспект, слайд, глоссарий, есептер 

РефлексияҚосымша сұрақтар беру 

Бағалау___________________ 

Үй тапсырмасы Статистика.  Найзақараева 48 бет.  

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

Оқытушының қолы_________________Тұралық.М.Ж 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

ПәнСтатистиканың жалпы теориясы 

Тобы АЖ-201 

Тақырыбы Статистикалық мәліметтердің графикалық бейнесі 

Сабақтың мақсаты Статистикалық графиктерді тұрғыза білу 

Білімділік Статистикалық мәліметтердің графикалық бейнесі түсіндіру 

Дамытушылық Статистикалық диаграммаларды меңгеру 

Тәрбиелік Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу 

Сабақтың типі Жаңа білім меңгеру сабағы 

Сабақтың қамтамасыздандырылуыТарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар тестілер, ребустар, слайд 

б) үлестірмелі материалдартекшелер, әдістемелік нұсқау 

в) ТОҚМультимедиялы тақта, калькулятор 

Пәнаралық байланысМатематика, Экономика негіздері, Философия, География 

Өз бетінше жұмысесептер шығару 

Сабақтың өту барысы 

Ұйымдастыру кезеңіСәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

1. Жалпы индекстерді есептеу әдістері. Индекстелетін шама және индекс өлшемі 

туралы түсінік. 

2. Жалпы индекстің агрегаттық түрі.  

3. Өнім, баға, тауар айналымы, өзіндік құн, еңдек өнімділігі және тағы 

басқалардың физикалық көлемінің агрегаттық индексі. 

4. Орташа арифметикалық және орташа гармониялық индекстер.  

5. Базисті және цепті индекстер, олардың өзара байланысы. 

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

 

1. Статистиканың графикалық әдісімен оның тұрақтылығы.  

2. График бейнесі. Графиктерді статистикадапайдалану.  

3. Графикалық бейне.  

4. Статистикалық графикалардың көмекші элементтері: графика жазығы, 

геометриялық белгілер мен бейнелер, масштабтық бағдар.  

5. Графика түрлері: диаграммалар, статистикалық карталар.  

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

1. Статистиканың графика дегеніміз не? 

 

Сабақтың қорытындысыконспект, слайд, глоссарий, есептер 

РефлексияҚосымша сұрақтар беру 

Бағалау___________________ 

Үй тапсырмасы Статистика.  Найзақараева 50 бет.  

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

Оқытушының қолы_________________Тұралық.М.Ж 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары 

ПәнСтатистиканың жалпы теориясы 

Тобы АЖ-201 

Тақырыбы Диаграммалар. Статистикалық карталар  

Сабақтың мақсаты Статистикалық графиктерді тұрғыза білу 

Білімділік Диаграммалар. Статистикалық карталар түсіндіру 

Дамытушылық Статистикалық диаграммаларды меңгеру 

Тәрбиелік Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу 

Сабақтың типі Жаңа білім меңгеру сабағы 

Сабақтың қамтамасыздандырылуыТарату материалдары 

а) оқу-көрнекілік құралдар тестілер, ребустар, слайд 

б) үлестірмелі материалдартекшелер, әдістемелік нұсқау 

в) ТОҚМультимедиялы тақта, калькулятор 

Пәнаралық байланысМатематика, Экономика негіздері, Философия, География 

Өз бетінше жұмысесептер шығару 

Сабақтың өту барысы 

Ұйымдастыру кезеңіСәлемдесу, түгендеу, аудиторияны сабаққа дайындау 

Білім алушылардың біліктілігі мен дағдысын тексеру 

 

1. Статистиканың графикалық әдісімен оның тұрақтылығы.  

2. График бейнесі. Графиктерді статистикадапайдалану.  

3. Графикалық бейне.  

4. Статистикалық графикалардың көмекші элементтері: графика жазығы, 

геометриялық белгілер мен бейнелер, масштабтық бағдар.  

5. Графика түрлері: диаграммалар, статистикалық карталар.  

 

Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі (конспект) 

 

1. Диаграммалар графикалық бейненің негізгі түрі болып табылады.  

2. Диаграмма түрлері: бағаналы, сызықтық, секторлы, шаршы, фигуралы және т.б.  

3. Диаграммалар, бейне үшін пайдаланылған динамикалар, құрылымдар, 

міндеттердің орындалуы, тапсырмалар, өзара байланыс, салыстыру.  

4. Статистикалық карталар: картограммалар, картодиаграммалар; оның түрлері мен 

құрылу ережелері.  

 

Жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру 

 

2. Диаграмма дегеніміз не? 

 

Сабақтың қорытындысыконспект, слайд, глоссарий, есептер 

РефлексияҚосымша сұрақтар беру 

Бағалау___________________ 

Үй тапсырмасы Статистика.  Найзақараева 50 бет.  

Директордың ғылыми әдістемелік жөніндегі  

орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

Оқытушының қолы_________________Тұралық.М.Ж 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған 

материалдар 
 

Статистиканың жалпы теориясы 
(пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________1305000 - «Ақпараттық жүйелер»___________                              
                  (мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

 



 
1-АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

 

1. Статистика туралы түсінік.  

2. Статистиканың ғылым ретінде дамуы. «Статистика» терминінің негізгі мағынасы.    

3. Статистика мақсаты және міндеті.  

4. Статистиканың басқа пәндермен өзара байланысы. 

5. Статистиканың категориялары: статистикалық жиынтық, жиынтық бірлігі, 

статистикалық заңдылық, белгісі, статистикалық көрсеткіш, статистикалық 

көрсеткіштер жүйесі. 

6. Ұлттық экономикасында есеп жүргізу және статистиканың бірыңғай жүйесі, 

халықаралық тәжірибе талаптарына сәйкес оны жетілдіру.  

7. Қазіргі жағдайындағы статистика мақсаты. 

8. Статистикалық бақылау туралы жалпы түсінік  

9. Статистикалық бақылаудың нысандары, түрлері, тәсілдері  

10. Статистикалық бақылау бағдарламасы  

11. Статистикалық бақылау мәліметтерін тексеру  

12. Статистикалық мәлiметтердi жинақтау туралы түсінік  

13. Статистикалық топтау түрлері  

14. Статистикалық топтаулар мен жіктемелерді құру қағидалары  

15. Таратпалы қатарлар 

16. Статистикалық кестелер 

17. Абсолютті шамалар  

18. Қатысты шамалар, олардың түрлері  

19. Статистикалық графиктер 

20. Орташа шаманың жалпы сипаттамасы 

21. Арифметикалық орташа шамалар 

22. Гармониялық орташа шамалар 

23. Квадраттық орташа шамалар  

24. Геометриялық орташа шамалар  

25. Құрылымдық орташа шамалар 

26. Вариация кӛрсеткіштері 

27. Дисперсияның негізгі қасиеттері. Дисперсияны ықшамдалған тәсілімен есептеу 

28. Дисперсияларды қосу ережесі  

29. Альтернативті (балама) белгі дисперсиясы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 

 

1. Ішінара бақылаудың теориялық негіздері 

2. Ішінара бақылау қатесі  

3. Ішінара жиынтықты құру тәсілдері  

4. Ішінара бақылауға алынатын бірліктер санын анықтау  

5. Ішінара бақылау нәтижесін негізгі жиынтыққа тарату  

6. Динамикалық қатарлар туралы түсінік  

7. Динамикалық қатар кӛрсеткіштері  

8. Динамикалық қатарларды талдау тәсілдері  

9. Динамикалық қатарларда негізгі үрдісті айқындау әдістері 

10. Маусымдық ауытқуларды талдау  

11. Тренд негізінде болжам жасау 

12. Индекстер туралы түсінік  

13. Дара индекстер  

14. Жалпы индекстер  

15. Орташа индекстер 

16. . Орташа шамалардың индекстері 

17. . Базалық және тізбекті индекстер  

18. Маңызды экономикалық индекстер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЫНАҚ  СҰРАҚТАРЫ 

 

1. Статистика туралы түсінік.  

2. Статистиканың ғылым ретінде дамуы. «Статистика» терминінің негізгі мағынасы.    

3. Статистика мақсаты және міндеті.  

4. Статистиканың басқа пәндермен өзара байланысы. 

5. Статистиканың категориялары: статистикалық жиынтық, жиынтық бірлігі, 

статистикалық заңдылық, белгісі, статистикалық көрсеткіш, статистикалық 

көрсеткіштер жүйесі. 

6. Ұлттық экономикасында есеп жүргізу және статистиканың бірыңғай жүйесі, 

халықаралық тәжірибе талаптарына сәйкес оны жетілдіру.  

7. Қазіргі жағдайындағы статистика мақсаты. 

8. Статистикалық бақылау туралы жалпы түсінік  

9. Статистикалық бақылаудың нысандары, түрлері, тәсілдері   

10. Статистикалық мәлiметтердi жинақтау туралы түсінік  

11. Статистикалық топтау түрлері  

12. Статистикалық топтаулар мен жіктемелерді құру қағидалары  

13. Таратпалы қатарлар 

14. Статистикалық кестелер 

15. Абсолютті шамалар  

16. Қатысты шамалар, олардың түрлері  

17. Статистикалық графиктер 

18. Орташа шаманың жалпы сипаттамасы 

19. Арифметикалық орташа шамалар 

20. Гармониялық орташа шамалар 

21. Квадраттық орташа шамалар  

22. Геометриялық орташа шамалар  

23. Құрылымдық орташа шамалар 

24. Вариация кӛрсеткіштері 

25. Дисперсияның негізгі қасиеттері. Дисперсияны ықшамдалған тәсілімен есептеу 

26. Дисперсияларды қосу ережесі  

27. Альтернативті (балама) белгі дисперсиясы  

28. Ішінара бақылаудың теориялық негіздері 

29. Ішінара бақылауға алынатын бірліктер санын анықтау  

30. Ішінара бақылау нәтижесін негізгі жиынтыққа тарату  

31. Динамикалық қатарлар туралы түсінік  

32. Динамикалық қатар кӛрсеткіштері  

33. Динамикалық қатарларды талдау тәсілдері  

34. Динамикалық қатарларда негізгі үрдісті айқындау әдістері 

35. Маусымдық ауытқуларды талдау  

36. Тренд негізінде болжам жасау 

37. Индекстер туралы түсінік  

38. Дара индекстер  

39. Жалпы индекстер  

40. Орташа индекстер 

41. Орташа шамалардың индекстері 

42. Базалық және тізбекті индекстер  

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Пәннен сабақ беруге арналған аудиториялар, кабинеттер және 

лабораториялар 

 
 

 

Статистиканың жалпы теориясы 
(пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________1305000 - «Ақпараттық жүйелер»___________                              
                  (мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

 

 

 



 

 

 

 

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. 
                                              (қолы)                                  (аты-жөні, тегі, лауазымы) 

 


	МАЗМҰНЫ

