
 СІЗ НЕНІ ҮЙРЕНЕСІЗ: НЕГІЗГІ ПӘНДЕР 
 
 

Негізгі пәндер Пәннің қысқаша мазмұны (мақсаты, негізгі аспектілері және 
т.б.) 

Жобаларды басқару Мақсаты: жобаны басқару теориясы мен практикасының негіздерін зерттеу. 

Мазмұны: Бірегей өнім немесе қызмет жасау үшін жоба уақытша кәсіпорын ретінде. Бағдарлама - өзара 

байланысты жобалар тобы және әр түрлі іс-шаралар. Жобалар мен бағдарламалар жиынтығы ретінде 

жобалардың портфолиосын басқару үшін ыңғайлы. Маркетингтік жобалар мен бағдарламалар. Жобаны 

басқарудың негізгі ұғымдарының классификациясы. Жоба түрлерінің жіктелуі. Маркетингтік 

жобалардың мақсаты мен стратегиясы. Жобаның нәтижесі. Басқарылатын жобаның параметрлері. 

Маркетинг жобаларының ортасы. Жоба циклы. Маркетингтік жобаларды құрылымдау. Жобаларды 

басқарудың функциялары және кіші жүйесі. Жобаларды басқару әдістері. Жобаларды басқарудың 

ұйымдық құрылымдары. Жобаға қатысушылар. 

Құзыреттілік: Жобаны басқару әдіснамасын білу. Желілік графиканы құру мүмкіндігі. «Жұмсақ» 

жобаларды басқару дағдыларын иелену. 

Бизнес процессьерді басқару Пән бизнес-процестерді басқару саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыруға, жобалау, модельдеу, талдау және басқару негіздерін игеруге мүмкіндік береді. Бизнес-

процестердің тиімділігін қалай басқаруға болатындығын түсіну, процестерді түрлендіруді және 

ұйымдастыруды жүзеге асыруды, бизнес-процестердің көрсеткіштерін өлшеу және талдау әдістемесімен 

танысу. 

Kaizen Пән сізге «Kaizen» түсінігін қалыптастыруға, жобаларды әзірлеуде, бизнесті басқарудың тиімділігін 

арттыру, қолданбалы қайзендік серпіліс ұйымдастыруда дағды қалыптастыру үшін Кайдзен 

қағидаларын және «Алты сигма» тұжырымдамаларын қолдануға мүмкіндік береді. 

Логистикалық  менеджмент Логистикалық менеджменттің негізгі мақсаты мен міндеттері. Логистиканы басқару объектілері. 

Логистикалық жүйелер және операциялар. Логистиканың негізгі функционалды бағыттары. Жеткізілім 

логистикасы және оның функциялары. Көлік логистикасының сипаттамасы. Логистикалық тарату 

жүйелерін басқару. Қойма логистикасы және тауарлық-материалдық қорларды басқару. Логистикалық 

менеджменттің нәтижелілігінің негізгі көрсеткіштері. 

1С Практикасы  (1С: Кәсіпорын, 1С: 
Жалақы және HR, 1C: Сауданы 
басқару) 

Пәнді игеру нәтижесінде студент 1С бағдарламасында жұмыс істей білуі керек: (1С: Кәсіпорын, 1С: 

Жалақы және HR, 1C: Сауданы басқару) 



Тайм менеджмент және 

бизнес коммуникациялар 

Пән екі модульден тұрады, оны оқу нәтижесінде студент: 

Білу - «уақытты басқару» және оны ұйымда қолдану мүмкіндіктері, «уақытты басқарудың корпоративті 

жүйесі», «уақытша ресурстар», «менеджердің уақытша құзыреттілігі, сонымен қатар өндірістік 

коммуникациялардың негізін құрайтын ғылыми принциптер мен процестер. 

Істей алу - жұмыс уақытына аудит жүргізу және уақыттың жетіспеу себептерін талдау 

Уақыттың «абсорбенттері» және уақытты басқару процесін түзету; Жағдайларды қарым-қатынас 

тұрғысынан сыни бағалау; байланыс процесінің субъектілерін талдауға; ұйымдағы 

коммуникациялардың анықтамасына ақылмен жүгінуіңіз 

 Ие болу - жоспарлау және мақсат қою дағдылары; компанияның уақытша ресурстарын бағалау және 

талдау; жұмыс уақытын тиімді жоспарлау және пайдалану; ауызша және вербальды емес қарым-қатынас 

бағытын ұйымды тиімді басқарудың элементтері ретінде бағалау. 

Кадрлық саясат және 

кадрлық жоспарлау 

Кадр саясаты саласындағы тұжырымдамалық аппараттарды, тетіктерді, заңдылықтар мен оны 

қалыптастыру принциптерін игеру; кадрлық саясатты талдау саласындағы білімдер мен дағдыларды 

қалыптастыру, ұйымның кадр саясатының қалыптасуы мен дамуына әсер ететін сыртқы және ішкі 

факторларды анықтау; HR саясаты және HR жоспарлау технологиялары саласындағы білімдер мен іске 

асыру дағдыларын игеру; өзінің стратегиялық жоспарларын іске асыруға ықпал ететін ұйымның тиімді 

кадрлық саясатын жобалау дағдыларын қалыптастыру. 

Supply Chain Management Пән сізге жеткізу тізбегін басқарудың негізгі ұғымдарын анықтауға мүмкіндік береді. Жеткізілім 

тізбегінің бизнес-процестерін және технологиялық тәсілдерді біріктіру. Жеткізу тізбегін басқарудың 

экономикалық тиімділігін анықтаңыз. Жеткізу тізбегін тиімді жоспарлау және басқару механизмін 

жасау. Интеграцияға қол жеткізу және шығындарды азайту мақсатында жеткізу тізбегіне 

қатысушыларды басқару және бақылау. 

Lean and Sustainable Manufacturing Пән сізге жаңа және Green Manufacturing Systems негізгі түсініктерін, әдістерін, технологиялары мен 

құралдарын талдауға мүмкіндік береді. Өндірістік операцияларды ұйымдастырудағы жүзеге асырудың 

ерекшеліктерін сипаттаңыз. Өндірісті басқарудың қазіргі заманғы технологияларын жіктеңіз. Ұқыпты 

принциптерге негізделген өндірістік процестерді жеңілдету 
өндіріс. Ұқыпты өндіріс технологиясын қолдануды бағалау және талдау. 

Отбор, подбор и адаптация 

персонала  

Кадрлардыіріктеу,  таңдау 

және бейімдеу 

Білуге тиіс: жалдаудың негізгі кезеңдері; кадрларды таңдау әдістері. ұйымдарға кадрларды іріктеу, 
жалдау және бейімделудің негізгі тәсілдері, құралдары.  
Істей білуі керек: лауазымдық нұсқаулықтарды жасау; жұмыс туралы сұхбат жүргізу. 



 Қызметкерлерді бейімдеу және оларды жүзеге асыруға қатысу үшін әр түрлі шараларды қолдану. 

Ие болу: жұмысқа орналасуға тестілеу тәжірибесі. Ұйымда кадрларды бейімдеу бойынша іс-шараларды 

жоспарлау және персоналды іріктеу үшін сұхбат жүргізу, құзыреттіліктерді модельдеу үшін әртүрлі 

құралдарды қолдану. 

Кадрларды бағалау және 

Compensation and Benefits 

Білуге тиіс: - бағалау критерийлері туралы түсінік; сыйақылар мен төлемдер, топтар, қызметкерлердің 

қызметін бағалау өлшемдері мен түрлері; персоналдың жұмысын бағалау өлшемдерін жасау процесі; 

әзірленген бағалау критерийлеріне қойылатын талаптар; Персоналдың жұмысын бағалау әдістері 

мыналарды істей алады: - ұйымдарда бағалау, өтемақы және төлеудің практикалық мысалдарын, 

олардың пікірлерін қалыптастыру арқылы талдау; 

Ие болу (тәжірибесі бар): - бағалау критерийлерін әзірлеу; - зерттелген әдістерді қолдану 

бағалау, өтемақы және төлем; тиімді ынталандыру жүйесін құру және ұйымның стратегиялық 

мақсаттарына қол жеткізу үшін бағалау әдістерін қолдану. 

Technology Planning and Forecasting Тәртіп сізге технологиялық өзгерістерді және бизнестің тиімділігін диагностикалауға мүмкіндік береді. 

Технологиялық өзгерісті талдаңыз және сценарий бойынша жоспарлауды жүзеге асырыңыз. 

Компанияның технологиялық дамуын басқару бағыттарын жоспарлаңыз және болжаңыз. Компанияның 

технологиялық дамуы саласындағы құжаттаманы әзірлеу. Технологиялық дамуды ұйымдастырыңыз 

және басқарыңыз, компания жұмысын оңтайландырыңыз. 

Quality Management & Control Пән сізге сапа менеджменті жүйесінің принциптері мен әдістерін жіктеуге мүмкіндік береді. Өнімнің 

тұтынушылық қасиеттерін және өнімдер мен процестердің сапасын сипаттаңыз; өнімге (қызметке) сапа 

менеджменті жүйесін талдау; 

МС ISO 9000 сәйкес сапа менеджменті жүйесін енгізу бағдарламаларын жасау; - өнімді стандарттау 

және сертификаттау процестерін белгілеу. 

 


