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Сіздерді  «Экономика» кафедрасында 

көруге қуаныштымыз! 

Мы рады видеть вас на кафедре 

«Экономика»! 
 

 
 

 
Петропавл қ., Пушкин көшесі 86 

Кафедраның мекен жайы  6- корпус.  

Аудитория 315а. 

Тел.: 49-32-02, 49-40-42 (қос. 11-88) 

Кафедра сайты: www.nkzu.kz 

e-mail: kaf-ekonom@nkzu.edu. 
 

г. Петропавловск, ул. Пушкина 86 

Кафедра расположена в 6-м корпусе.  

Аудитория 315а. 

Тел.: 49-32-02, 49-40-42 (доб. 11-88) 

Сайт кафедры: www.nkzu.kz 

e-mail: kaf-ekonom@nkzu.edu. 

                    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кәсіби қызметінің мазмұны:  

- нақты ұйымдарда басқару технологияларын 

жасау және қолдану; 

- жоспарлау, персонал, инвестициялық, 

инновациялық және экологиялық менеджменті 

процедураларын жасау; 

-  ұйымдар мен кәсіпорында сыртқа 

экономикалық қызмет жүргізу; 

- басқарудың ғылыми-әдістемелік және 

ұйымдастару-технологиялық базасын құруға 

қатынасу;  

- табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны 

қорғаудің ұтымды іс-шараларын жсау; 

- өндірісті ұйымдастыру, технологиялық үрдісті 

қажет ресурстармен қамтамасыз ету; 

- басқару шешімдерінің тиімділігіне талдау жасау, 

өндірістік және басқару қызметінің барлық спектрі 

бойынша контроллингті іске асыру. 

 

Содержание профессиональной деятельности: 

- разработка и применение технологии 

управления в конкретной  организации; 

- разработка процедуры планирования, 

менеджмента персонала, инвестиционного, 

инновационного и экологического менеджмента; 

-  ведение внешнеэкономической деятельности в 

организациях и предприятиях;  

- участие в создании научно-методологической и 

организационно-технологической базы 

управления; 

- разработка мероприятий рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

- организация производства, обеспечение 

технологического процесса необходимыми 

ресурсами; 

- проведение анализа эффективности 

управленческих решений, осуществление 

контроллинга по всему спектру производственной 

и управленческой деятельности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«5В050600 - Экономика» мамандығы 

  

«Экономика шектеулі ресурстардың 

көмегімен шексіз қажеттіліктерді 

қанағаттандыру өнері» 
 

Специальность «5В050600 Экономика» 
«Экономика есть искусство 

удовлетворять безграничные 
потребности при помощи  
ограниченных ресурсов» 
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2004 жылдан бастап кафедра кредиттік 

жүйе бойынша білім беру үрдісін 

жүргізеді. 

«Экономика» кафедрасы  

«Экономика» мамандығы бойынша 

экономика бакалаврларын 

дайындайды. 

Оқыту төмендегі формалар бойынша 

өткізіледі: күндізгі оқу 4 жыл 

(бакалавриат)  бюджеттік негізде және 

төлем ақылы; жедел оқыту -оқу мерзімі  

3 жыл (колледжден кейінгі) оқу құнын 

төлеу шартымен; жедел оқыту - оқу 

мерзімі  4 жыл         ( колледжден кейінгі) 

оқу құнын төлеу шартымен; сырттай – 

оқу мерзімі 3 жыл         (екінші жоғары 

білім) оқу құнын төлеу шартымен. 
 

 

С 2004 года кафедра ведет подготовку 

образовательного процесса по кредитной 

системе обучения.  

Кафедра «Экономика» является 

выпускающей кафедрой и 

осуществляет подготовку студентов 

бакалавриата по специальности  

«Экономика». 

Обучение осуществляется по 

следующим формам: очная 4 года 

(бакалавриат) на бюджетной основе и с 

оплатой стоимости обучения; ускоренная 

очная – срок обучения 3 года (после 

колледжа) с оплатой стоимости обучения; 

ускоренная заочная – срок обучения 4 

года (после колледжа) с оплатой 

стоимости обучения; заочная – срок 

обучения 3 года (второе высшее) с 

оплатой стоимости обучения. 

  Құрметті абитуриенттер! 
Қабылдау емтихандары: Қазақстан тарихы, қазақ 

(орша) тілі, математика, жағрафия. 

Біздің түлектер  – экономика бакалавры – олар 

кең профильді экономисттер. 

Академялық дәрежесі: 5В050600 «Экономика» 

мамандығы бойынша экономика және бизнес 

бакалавры. 

Кәсіби қызмет саласы: мемлекеттік органдар, 

барлық меншік нысанындағы мекемелер мен 

ұйымдар, нарықтық инфрақұрылым буынындағы 

экономиканы мемлекеттік реттеудің басқару 

органдары және ғылыми-зерттеу мекемелері. 

Кәсіби қызмет түрлері:  
1) ұйымдастырушылық-техникалық; 

2) өндірістік-басқарушылық; 

3) жобалау; 

4) ғылыми-зерттеу; 

5) білім беру (педагогикалық). 

 

Уважаемые абитуриенты! 

Вступительные экзамены: история Казахстана, 

казахский (русский) язык, математика, география. 

Наш выпускник – бакалавр экономики – это 

экономист широкого профиля. 

Академическая степень: бакалавр экономики и 

бизнеса по специальности 5В050600 «Экономика». 

Сфера профессиональной деятельности: 
государственные органы, учреждения и 

организации всех форм собственности, органы 

управления государственного регулирования 

экономики в звеньях рыночной инфраструктуры, 

научно-исследовательские учреждения. 

Виды профессиональной деятельности:  
1) организационно-техническая; 

2) производственно-управленческая; 

3) проектная; 

4) научно-исследовательская; 

5) образовательная (педагогическая). 

  Кәсіби қызметінің объектілері: 
республикалық және жергілікті 

деңгейдегі мемлекеттік органдар, меншік 

нысандары, қызмет түрі, 

қатысушыларының санатттары (ҚР 

резидент және резидент емес) әр түрлі 

қызметтегі экономикалық, қаржылық, 

маркетингтік, өндірістік-экономикалық 

және сараптамалық ұйымдар мен 

кәсіпорындары; ғылыми-зерттеу 

институттары, бастапқы кәсіптік, орта 

кәсіптік, жоғары кәсіптік білім беру 

мекемелері. 

 

 

 

 

 

Объекты профессиональной 

деятельности: экономические, 

финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и 

аналитические службы организаций и 

предприятий независимо от их вида 

деятельности, формы собственности, 

категорий участников (резиденты и 

нерезиденты РК), организационно-

правовых форм, государственные органы 

республиканского и местного уровней; 

научно-исследовательские институты, 

образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального образования. 

 

       

                                                                 
 


