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Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) 

 

Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы – білім алушыларға қосымша 

құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында анықталған пәндер және (немесе) модульдер 

және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы (Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы) 

Білім алушы жеке оқу траекториясын анықтау кезінде ЖОО компоненті және таңдау 

компоненті шеңберінде: 

      1) негізгі білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді; 

     2) қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдайды. (Оқытудың 

кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 31т.). 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдау мен игеру тәртібі аралас 

және бейіндік ББ бойынша қосымша құзыреттерді алу, сондай-ақ білім алушының жеке 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады. (Оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 32т.). 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша таңдалған пәндердің көлемін ЖОО өзі 

белгілейді. Бұл ретте қосымша ББ пәндерін білім алушылар ТК және ҚТ шеңберінде оқиды 

және олардың көлемі негізгі операциялық жүйе бойынша тиісті дәрежені немесе біліктілікті 

беру үшін қажетті кредиттердің жалпы көлеміне кіреді. (Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы 34т.) 

Major-ден (Мажор) айырмашылығы (негізгі құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында 

білім алушыларға анықталған білім беру бағдарламасы), Minor (Минор) - бұл студент үшін 

бейінсіз үш өзара байланысты пәндерден тұратын блок. 

Minor бакалавриаттың бірінші курсының соңында барлық студенттерге таңдау үшін 

ұсынылады. Әрбір білім алушы оқу үшін бір Minor таңдауға міндетті. Minor бакалавриаттың 

екінші және үшінші курстарында оқытылады. 

Minor ерекшеліктері: 
 бакалавриаттыңекіншіжәнеүшіншікурстарындаоқиды; 

 жүйелітүрдеоқитынүшпәннентұрады; 

 15 кредит еңбексыйымдылығы (әрпәнніңеңбек сыйымдылығы-5 кредит); 

 еңбексыйымдылығыбілім беру бағдарламасыныңнегізгібөлігінекіреді 

(Minor пәндеріүшінкредиттернегізгібағдарламаның 240 кредитінекіреді); 

 әрбілім беру бағдарламасыныңстудентіжалпыпулданөзбетіншетаңдайды; 

 Minor пәндерібіруақыттаөткізіледі: кестедеоларғанақтысабақкүніберіледі. 
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Мақсаты:  кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін адам ресурстарын басқару саласында 

жан-жақты білімі мен құзыреттілігі бар жоғары білікті басқарушыларды қалыптастыру 

Қалыптастыру керек негізгі құзыреттер: Заманауи стандартты емес басқару шешімдерін 

қолдана білу, адам ресурстарын басқара білу 

Оқу нәтижелері:  

 HR–менеджменттің мақсаттары мен міндеттерін; HR–менеджменттің негізгі әдістері мен 

функцияларын; менеджмент мектептерінің персоналды басқару теорияларының дамуына 

әсерін түсіну; 

 адам ресурстарын басқару саласында тиімді басқару қызметін жүзеге асыру үшін қажетті 

дағдыларды меңгеру; 

 коммуникативтік мәлімдемелердің әртүрлі түрлерін түсіну қабілеті, сондай-ақ цифрлық 

экономиканы дамыту жағдайында маркетингтік іс-шараларды жоспарлау, ұйымдастыру 

және бақылау кезінде пайдаланылатын әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдануға дайын 

болу; 

 менеджменттегі тәуекелдерді болжау және анықтау мүмкіндігі. 

 

Дисциплины Мinor: 

1. HR-менеджмент  

2. Телекоммуникациядағы менеджмент 

3. Тәуекел менеджмент 

4. HoReCa және қонақжайлылық индустриясы 

 

Еңбексыйымдылығы: :20 кредит. 

• Пререквезиты : 

• Тыңдаушылардың ең аз саны:  7 

• Тыңдаушылардың ең көп саны:  100 

 

 

1-пән HR-менеджмент 

 

Ұйымның адам ресурстарын басқарудың теориялық негіздерін, әдістері мен формаларын 

зерттеу. Ұйымның адам ресурстарын басқару саласындағы тиімді технологияларды оқыту.  

Білім алушыларда ұйымның адами ресурстарын басқаруды жетілдірудің жаңа тәсілдерін 

талдаудың практикалық дағдыларын дамыту. 
 

2-пән Телекоммуникациядағы менеджмент 

 

Нарықтық қатынастарды қалыптастыру жағдайындағы менеджменттің теориялық және 

практикалық аспектілері баяндалады және телекоммуникация желілерін басқару функциясы 

мәселесіне бастапқы көзқарас, телекоммуникацияның экономикалық ерекшелігі, маркетинг 

негіздері және телекоммуникацияны дамыту тұжырымдамасы, сондай-ақ телекоммуникация 

желілеріндегі реттеу қағидаттары қаралады. Ұйымдарды және байланыс желілерін басқарудың 

теориясы мен практикасының кең ауқымды мәселелері қарастырылады - елдегі әлеуметтік-

экономикалық өмірді құрылымдық қайта құру, жаһандану және ақпараттық қоғамның дамуы 



жағдайындағы байланыс ұйымдарын басқарудың маңызды аспектілері. Телекоммуникациялық 

желілерді зерттеумен, дамытумен, басқарумен және пайдаланумен байланысты айналысатын 

басқару мәселелерін зерттейтін студенттер үшін. 

 
 

3-пән Тәуекел менеджмент 

 

«Тәуекел-менеджмент» пәнін оқытудың мақсаты - ұйым қызметінің тәуекелдері туралы 

ақпаратты жүйелеу және қорыту әдістерін меңгеру; тәуекелдерді сәйкестендіру және талдаудың 

сандық және сапалық әдістерін пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу барысында 

студент белгісіздік пен тәуекелдің табиғатын негіздеу, тәуекелдерді сәйкестендіру және жіктеу, 

тәуекелдерді сапалық және сандық бағалау, тәуекелдерді басқару әдісін таңдау сияқты 

мәселелерді шешуі керек. 

 
 

4-пән HoReCa және қонақжайлылық индустриясы 

 

Алынған білім мамандарға өз міндеттерін кәсіби орындауға, қонақжайлылық саласында өз 

орнын алуға, бәсекелестік жағдайында тұрақты дамуға мүмкіндік береді. 

Әлемдік қонақжайлық индустриясы, қызмет көрсету саласы ұғымдарын, қазіргі кезеңдегі 

Қазақстан Республикасындағы және шетелдегі қонақжайлық индустриясының рөлін білу; 

пәннің негізгі ұғымдарын қолдана білу: қонақжайлылықтың әлемдік индустриясы, қонақ үй 

тізбектері, негізгі және қосымша қызметтер, логистика, қызметтердің материалдық емес болуы 

және т. б.; қонақ үй бизнесін әзірлеу бойынша өз баяндамалары мен жобаларын дәлелді түрде 

құру, әлемдік қонақ үй индустриясының даму серпініне талдау; аудиторияның ерекшелігін 

ескере отырып, хабарламалардың әртүрлі нысандарында әлемдік қонақ үй индустриясы 

саласында ақпарат ұсыну; өз бетінше жұмыс істеу дағдыларына ие болу, кәсіби білімді үнемі 

жаңартып отыру қажеттілігін түсіну. 

 


