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1. Оқытушы туралы мәліметтер
Нұрғалиева Айнаш Амангелдіқызы – Экономика кафедрасының доценті
(дәріс, тәжрибелік сабақтар, СӨЖ)
Кеңес беру кестеге сәйкес (ауд. 419) қабылданады. тел. 67-36-43 (1193)
2. Пән туралы мәліметтер
Атауы: «Орман экономикасы» кәсіпорындағы түрлі экономикалық
құбылыстарды модельдеуді және бағалауды, инновацияларды басқаруды және
маркетингтік зерттеулерді, аспап жасау саласындағы өндірістік – шаруашылық
бағыттарын үйрену. Сабақ өткізу орны – кестеге сай жүргізіледі. Пән бойынша
бақылау нысаны – емтихан.
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4. Пәннің мақсаты және міндеттері
«Орман экономикасы» пәнін оқыту мақсаты – ауыл шаруышылығы және
қайта өндеу кәсіпорындарында менеджмент, маркетинг, өндірісті тиімді және
ұтымды ұйымдастыру мәселелері бойынша студенттерге теориялық білім беру
және оны іс жүзінде қолдануды үйрету.
5. Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар:
− Пәнді зерттеу қажетті экономика саласында және өндiрiстiң ұйымың
бiлiмдермен меңгеру болып табылады.
- тоғай және орман шаруашылығы негізгі капиталы;
- тоғай және орман шаруашылығы айналым капиталы;
– еңбек ресурстары және орман шаруашылығындағы өндірістік еңбегі
жөнінде түсініктері болуы;
– өндірістік бағдарламаларды құру сұрақтарын;
– мемлекеттік мекемелердің экономикалық және әлеуметтік даму
жоспарының құрылымы мен мазмұнын;
– өндірістік процесс және оны ұйымдастырудың негізгі принциптерін;
– өндіріс құрал-жабдықтарын пайалануды ұйымдастыруын білуі;
– орман шаруашылық өндірісін ұйымдастыруын;
– орманның сүрек, сүректен басқа және азықтық қорларын және қосымша
пайдалануды ұйымдастыруына икемді болуы;
– орман-парк шаруашылығы мекемелерінде өндірісті ұйымдастыруын;
– өнімдер мен қызмет сапасын бақылауды ұйымдастыруын;
– өндірістің қызмет көрсетуін ұйымдастыруын;
– еңбекті ұйымдастыру негіздерін;
– еңбекті техникалық нормалауды ұйымдастыруын;

– еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру сұрақтарының практикалық машықтарды
икемденуі қажет
Пререквизиттер
Осы пәндерді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: «Орманшылық пен орман
пирологиясы», «Орман таксациясы», «Орман шаруашылығын құру», «Орман
шаруашылығын басқару».
Постреквизиттер
Пәнді оқғаннан кейін әртүрлі меншіктегі агроөнеркәсіптік кешен
кәсіпорындарының ұйымдастырушылық-экономикалық негіздеріне толық
икемделеді, және одан әрі келесі пәндерді қарастырады «Кәсіпорын
экономикасы», «Өндірістік менеджмент», «Кәсіпкерлік қызметінің негіздері»,
«Персоналды басқару» «Экономика жіне менеджмент».
Пәннің тақырыптық жоспары
№
Тақырыптардың атауы
п/п
1 Орман және орманды саябақ шаруашылық
мәселелері және жаңа жағдайы
2 Орман анықтамасы және негіздемесі, орман және
орман саябағының шаруашылығы
3 Орман және орман жерлері және орман және орман
саябақ шаруашылық негізгі аумағы
4 Орман және орман саябақ шаруашылық айналым
және негізгі капиталы
5 Еңбек ресурстары және орман шаруашылығын
өндіру еңбегі
6 Инфрақұрылым орман және орман саябағындағы
шаруашылық
7 Орман шаруашылығын енгізудегі негізгі құқығы
8 АКК жүйесінде орман шаруашылықтың рөлі
9 Орман және орман саябақ шаруашылық
бағыттарының экономика негіздемесі
10 Орман құндылығын жоғарлату
11 Орман және орман саябақ шаруашылық қызметін
шарты
12 Орман және орман саябақ шаруашылық қызметін
тауар негіздемесі және түсінігі
13 Өндіріс шығыны
14 Өндіріс түсімі және рентабелділігі
15 Орман шаруашщылығының бағасы және баға
белгілеу
Қорытынды:
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Пәннің қысқаша сипаттамасы
«Орман экономикасы» пәнін оқыту мақсаты –өндірісті тиімді және ұтымды
ұйымдастыру мәселелері бойынша студенттерге теориялық білім беру және оны іс
жүзінде қолдануды үйрету. Қазақстан Республикасының агробизнеске қатысты
заңдарын, ауыл шаруашылық кәсіпорындарының және олардың бірлестіктерінің
экономикалық-ұйымдастыру
негіздерін,
өндірісті
мамандандыру
мен
жоспарлауды, жерді және басқадай өндіріс құралдарын ұтымды пайдалану
жолдарын, өндірістің жан-жақты байланыстылығын, яғни, техникасын,
технологиясын және оны ұйымдастыруды, еңбекті ұйымдастыруды, мөлшерлеу
мен ақы төлеудің ғылыми негіздерін, ауыл шаруашылығы салаларының
қызметтерін талдау әдістерін жете білге тиіс.
Курстың компоненттері
Дәріс сабақтардың мазмұны
1 Орман және орманды саябақ шаруашылық мәселелері және жаңа
жағдайы
Орман және орманды саябақ шаруашылық мәселелері және жаңа
жағдайының дамуы. Нарық қатынасына сәйкес орман шаруашылық деңгейін
дамытуда шетелдіңк тәжрибелерді қолдану.
2 Орман анықтамасы және негіздемесі, орман және орман саябағының
шаруашылығы
Орман Республикада табиғатты қорғау шараларының және жүйелі
ресурстарда орын алады. Әлемдік экономикада орман шаруашылығының және
орман саябақ шаруашылығына қызмет көрсету және өнім белгілері, табиғи
өзгерістер. Биологиялық, экономикалық және технологиялық орман негіздемесі,
орман және орман саябақ шаруашылығы.
3 Орман және орман жерлері және орман және орман саябақ
шаруашылық негізгі аумағы
Орман және орман жерлері және орман және орман саябақ шаруашылық
негізгі аумағы. СНГ және дүние жүзілік орман ресурстары. Республикадағы орман
қорына жалпы және салыстырмалы мінездеме және оны аймақтарда орналастыру.
Белгілі мақсатқа сәйкес орман құрамы және оны құру. Көрсеткіштері, орман
аумағын есептеу және ормандық жерлерді қолдануына мінездеме.
4 Орман және орман саябақ шаруашылық айналым және негізгі
капиталы
Өндіріс қаражатының құрамы және экономикалық мәні. Орман және орман
саябақ шарауашылық негізгі капиталының түсінігі. Классификация, негізгі
қордың құрамы дәне құрылымы. Негізгі қор бағасы және есеп әдісі. Негізгі қорлар
және ұстағаны. Негізгі қорлар қолдану экономикалық тиімділігі.
5 Еңбек ресурстары және орман шаруашылығын өндіру еңбегі
Орман шаруашылық кадрлары, оның құрамы, құрылымы және динамикасы.
Орман шаруашылық мамандығын дайындық жүйесі. Еңбек нарығы орман және

орман шаруашылық және еңбек ресурстарын қолданудағы жоғарлау жолдары.
Еңбекті жүргізу, анықтаудағы оның рөлі және әдісі.
6 Инфрақұрылым орман және орман саябағындағы шаруашылық
Инфрақұрылым орман және орман саябағындағы шаруашылық. Өндірістік,
нарықтық және әлеуметтік инфроқұрылым орман және орман саябақ шаруашылық
және оны дамыту.
7 Орман шаруашылығын енгізудегі негізгі құқығы
Орман кодексін анықтау, оның мазмұны және жетіспеушілігі. Орман және
орман шаруашылығының қатынамсын жер кодексі.
8 АКК жүйесінде орман шаруашылықтың рөлі
Орман ресурстарының рөлі, орман және орман саябақ шаруашылық ҚР
пгроөндірістік бағдарламасына сәйкес өткізу. Орманды өмірлік пайдалану
жағдайы және қайта құру, орман қорының қоектену жағдайы.
9 Орман және орман саябақ шаруашылық бағыттарының экономика
негіздемесі
Динамика, жаңа жағдайы жалпы экономикалық және экологиялық тиімділігі
орманды даярлауды дамыту, негізгі және ағындағы қолдану, ағаштардан әр түрлі
заттар жасау үшін орманның жемісін өсіру және ө\оны қорғау.
10 Орман құндылығын жоғарлату
Жаңа кезеңге сай орман ағаштарын қолдану оның негізгі ерекшеліктері.
Всемирная конференция в Рио де Жанейродағы бүкіл әлемдік маслихат табиғатты
қорғау және орман ағаштарын тиімді пайдалану керектігі жөнінде айтылды.
11 Орман және орман саябақ шаруашылық қызметін шарты
Нарық туралы түсінік. Нарық қатынасына сәйкес әлем экономикасы
ауыстыру. Транзитті экономика негіздемесі, оның өсу жолдарын қарастыру.
Нарық механизміне түсінік және оның негізгі элементтері: сұраныс және ұсыныс.
Түсінік, оның экономикалық және әлеуметтік аспектілері.
Нарық деңгейіне сәйкес саланы дамыту мәселесі және орман және орман
шаруашылық қоршаған нарық негізінде мінездеме.
12 Орман және орман саябақ шаруашылық қызметін тауар негіздемесі
және түсінігі
Орман шаруашылық қызметі және өнім негіздемесі және оның түрлері
олардың нарықта өткізу сапасы. Кәсіпкерлік қызметінің негіздемесін қамтамасыз
ету: жауапкершілік, бәсекелестік, өндіру қызметіне араласпау және бос баға.
13 Өндіріс шығыны
Тауарды өндіру және қызмет көрсетудегі шығынның құрамы және түсімі.
Шығынның негізгі элементтері және статьясы. Оны есептеудегі өзіндік құны және
әдіс түрлері. Негізгі қызметі, өнімнің өзіндік құны және қызмет көрсетудегі
ықпалы.

14 Өндіріс түсімі және рентабелділігі
Түсім түсінігі, өндіріс түсімі және рентабелділігі, оны анықтау әдісі.
Рентабелді және түсім көлемінің ықпалы факторы және шарты.
15 Орман шаруашщылығының бағасы және баға белгілеу
Баға түсінігі және негізгі қызметі. Баға жүйесі, нарық деңгейінде қолдануы.
Орман және орман саябақ шаруашылықтағы баға түрлері. Тамырға жіберу баға
түрі. Баға деңгейінің ықпалы факторы және шарты. Баға белгілеу қағидалары.
4.3 Тәжірибелік сабақтар мазмұны
4 Орман және орман саябақ шаруашылық айналым және негізгі
капиталы
Өндіріс қаражатының құрамы және экономикалық мәні. Орман және орман
саябақ шарауашылық негізгі капиталының түсінігі. Классификация, негізгі
қордың құрамы дәне құрылымы. Негізгі қор бағасы және есеп әдісі. Негізгі қорлар
және ұстағаны. Негізгі қорлар қолдану экономикалық тиімділігі.
5 Еңбек ресурстары және орман шаруашылығын өндіру еңбегі
Орман шаруашылық кадрлары, оның құрамы, құрылымы және динамикасы.
Орман шаруашылық мамандығын дайындық жүйесі. Еңбек нарығы орман және
орман шаруашылық және еңбек ресурстарын қолданудағы жоғарлау жолдары.
Еңбекті жүргізу, анықтаудағы оның рөлі және әдісі.
13 Өндіріс шығыны
Тауарды өндіру және қызмет көрсетудегі шығынның құрамы және түсімі.
Шығынның негізгі элементтері және статьясы. Оны есептеудегі өзіндік құны және
әдіс түрлері. Негізгі қызметі, өнімнің өзіндік құны және қызмет көрсетудегі
ықпалы.
14 Өндіріс түсімі және рентабелділігі
Түсім түсінігі, өндіріс түсімі және рентабелділігі, оны анықтау әдісі.
Рентабелді және түсім көлемінің ықпалы факторы және шарты.
15 Орман шаруашщылығының бағасы және баға белгілеу
Баға түсінігі және негізгі қызметі. Баға жүйесі, нарық деңгейінде қолдануы.
Орман және орман саябақ шаруашылықтағы баға түрлері. Тамырға жіберу баға
түрі. Баға деңгейінің ықпалы факторы және шарты. Баға белгілеу қағидалары.
4.4 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны
Студенттердің өзіндік жұмысына кіреді:
–
дәріс сабақтарына дайындалуы;
–
тәжірибелік сабақтарға дайындалуы;
–
курстың тақыраптарын өздігінен меңгеруі;
–
бақылау жұмысты орындау

4.4.1 СӨЖ+ОСӨЖ түрлерінің тізімі
№ СӨЖ түрі
Есептеу формасы
1
2
3
4
5

Дәріс
сабақтарына
дайындалу
Тәжірибелік сабақтарға
Жұмыс дәптері, кесдайындалу
телерді, формулаларды дайындау
Курстың тақыраптарын
Конспект
өздігінен меңгеру
Курстық жоба (жұмыс)
Бақылау
жұмысты
орындау
Барлығы

Бақылау түрі Көлем,
сағ.
Сабаққа қатысу
9
Сабаққа қатысу, жұмыс дәптерді қарау
Конспекті
қарау
МБ1, МБ2

9
9
28,5
4,5
60

4.4.2 Курстың тақырыптарын өздігінен меңгеруге арналған сүрақтар
1 Орман және орманды саябақ шаруашылық мәселелері және жаңа
жағдайы
Орман және орманды саябақ шаруашылық мәселелері және жаңа
жағдайының дамуы. Нарық қатынасына сәйкес орман шаруашылық деңгейін
дамытуда шетелдіңк тәжрибелерді қолдану.
2 Орман анықтамасы және негіздемесі, орман және орман саябағының
шаруашылығы
Орман Республикада табиғатты қорғау шараларының және жүйелі
ресурстарда орын алады. Әлемдік экономикада орман шаруашылығының және
орман саябақ шаруашылығына қызмет көрсету және өнім белгілері, табиғи
өзгерістер. Биологиялық, экономикалық және технологиялық орман негіздемесі,
орман және орман саябақ шаруашылығы.
3 Орман және орман жерлері және орман және орман саябақ
шаруашылық негізгі аумағы
Орман және орман жерлері және орман және орман саябақ шаруашылық
негізгі аумағы. СНГ және дүние жүзілік орман ресурстары. Республикадағы орман
қорына жалпы және салыстырмалы мінездеме және оны аймақтарда орналастыру.
Белгілі мақсатқа сәйкес орман құрамы және оны құру. Көрсеткіштері, орман
аумағын есептеу және ормандық жерлерді қолдануына мінездеме.
4 Орман және орман саябақ шаруашылық айналым және негізгі
капиталы
Өндіріс қаражатының құрамы және экономикалық мәні. Орман және орман
саябақ шарауашылық негізгі капиталының түсінігі. Классификация, негізгі
қордың құрамы дәне құрылымы. Негізгі қор бағасы және есеп әдісі. Негізгі қорлар
және ұстағаны. Негізгі қорлар қолдану экономикалық тиімділігі.

5 Еңбек ресурстары және орман шаруашылығын өндіру еңбегі
Орман шаруашылық кадрлары, оның құрамы, құрылымы және динамикасы.
Орман шаруашылық мамандығын дайындық жүйесі. Еңбек нарығы орман және
орман шаруашылық және еңбек ресурстарын қолданудағы жоғарлау жолдары.
Еңбекті жүргізу, анықтаудағы оның рөлі және әдісі.
6 Инфрақұрылым орман және орман саябағындағы шаруашылық
Инфрақұрылым орман және орман саябағындағы шаруашылық. Өндірістік,
нарықтық және әлеуметтік инфроқұрылым орман және орман саябақ шаруашылық
және оны дамыту.
7 Орман шаруашылығын енгізудегі негізгі құқығы
Орман кодексін анықтау, оның мазмұны және жетіспеушілігі. Орман және
орман шаруашылығының қатынамсын жер кодексі.
8 АКК жүйесінде орман шаруашылықтың рөлі
Орман ресурстарының рөлі, орман және орман саябақ шаруашылық ҚР
пгроөндірістік бағдарламасына сәйкес өткізу. Орманды өмірлік пайдалану
жағдайы және қайта құру, орман қорының қоектену жағдайы.
9 Орман және орман саябақ шаруашылық бағыттарының экономика
негіздемесі
Динамика, жаңа жағдайы жалпы экономикалық және экологиялық тиімділігі
орманды даярлауды дамыту, негізгі және ағындағы қолдану, ағаштардан әр түрлі
заттар жасау үшін орманның жемісін өсіру және ө\оны қорғау.
10 Орман құндылығын жоғарлату
Жаңа кезеңге сай орман ағаштарын қолдану оның негізгі ерекшеліктері.
Всемирная конференция в Рио де Жанейродағы бүкіл әлемдік маслихат табиғатты
қорғау және орман ағаштарын тиімді пайдалану керектігі жөнінде айтылды.
11 Орман және орман саябақ шаруашылық қызметін шарты
Нарық туралы түсінік. Нарық қатынасына сәйкес әлем экономикасы
ауыстыру. Транзитті экономика негіздемесі, оның өсу жолдарын қарастыру.
Нарық механизміне түсінік және оның негізгі элементтері: сұраныс және ұсыныс.
Түсінік, оның экономикалық және әлеуметтік аспектілері.
Нарық деңгейіне сәйкес саланы дамыту мәселесі және орман және орман
шаруашылық қоршаған нарық негізінде мінездеме.
12 Орман және орман саябақ шаруашылық қызметін тауар негіздемесі
және түсінігі
Орман шаруашылық қызметі және өнім негіздемесі және оның түрлері
олардың нарықта өткізу сапасы. Кәсіпкерлік қызметінің негіздемесін қамтамасыз
ету: жауапкершілік, бәсекелестік, өндіру қызметіне араласпау және бос баға.
13 Өндіріс шығыны

Тауарды өндіру және қызмет көрсетудегі шығынның құрамы және түсімі.
Шығынның негізгі элементтері және статьясы. Оны есептеудегі өзіндік құны және
әдіс түрлері. Негізгі қызметі, өнімнің өзіндік құны және қызмет көрсетудегі
ықпалы.
14 Өндіріс түсімі және рентабелділігі
Түсім түсінігі, өндіріс түсімі және рентабелділігі, оны анықтау әдісі.
Рентабелді және түсім көлемінің ықпалы факторы және шарты.
15 Орман шаруашщылығының бағасы және баға белгілеу
Баға түсінігі және негізгі қызметі. Баға жүйесі, нарық деңгейінде қолдануы.
Орман және орман саябақ шаруашылықтағы баға түрлері. Тамырға жіберу баға
түрі. Баға деңгейінің ықпалы факторы және шарты. Баға белгілеу қағидалары.
Курстың саясаты
Студент дәріс, тәжірибелік сабақтарана қатысуға, курстың жеке сұрақтарын
өздігінен меңгеруге міндетті: уақытында тәжірибелік тапсырмаларды орындау,
студенттік ғылыми конференцияларына қатысу. Студент дәріс және тәжірибелік
сабақтарындың талқылағанда және топтың жұмысында белсенді болу, топтастардың оқытуына жәрдем беру керек. Сабақтан кейін студенттен дәріс конспектің
көрсетуді сұрау оқытушыда құқығы бар. Сабақ үстінде тәртіп ережелерді бұзғанда студент осы жоспарланған бақылау түрінен баллдардан айырылады немесе аудиториядан қуып шығарылады, бұл университеттің ішкі тәртібін бұзушылық ретінде саналады студентті максималды жазалау түрінде университеттен шығарады.
Келесі штрафтық санкциялар қойылады:
– себепсіз дәріс, тәжірибелік сабақтарды босатқан үшін –осы бақылау түріне қойылған, рейтингтің максималды балл қойылады;
– тәжірибелік тапсырмалар, өздігінен меңгеруге курстың сұрақтары уақытында тапсырылмаса – осы бақылау түріне қойылған, рейтингтің максималды
балл 50% қойылады.
Қорытынды формасы – емтихан, жазбаша түрде сұрақтар бойынша
өткізіледі. Емтиханда көшіреге болмайды.
Пән бойынша рейтингті санау әдісі
Қортынды бақылау (арадағы аттестацияны бақылау)
5B080700 «Орман шаруашылығы ісі» мамандығы бойынша «Орман
экономикасы» пәні бойынша қорытынды бақылауға кіреді: ағымдағы үлгерім
және емтихан. Ағымдағы үлгерімді бақылауға ағымдағы және аралық бақылау
кіреді.
Қорытынды бақылаудың басым бөлігі кестеде көрсетілген.
Бақылау бойынша басым бөліктерге бөлу
№

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Басым бөлігі

1

Емтихан

Ағымдағы үлгерімді
емтихан.

0,6
0,4

Межелгі бақылауды бағалау 100 балмен есептеледі. Межелгі бақылауды
бағалау (МБ) 100 балмен есептеледі. Межелік бақылауға ағымдағы үлгеру
қорытындысына байланысты балдары бар студенттер жіберіледі. Ағымдағы
үлгеру және межелік бақылау қорытындысы бойынша анықталады (Р1 және Р2)
пәні бойынша:
Р1(2) = ТУ1(2)*0,7+ МБ 1(2)*0,3
Рейтинг қойылмайды, егер студент МБ өтпеді немесе МБ 50 баллдан төмен
болса.
Рейтингті бағалауға рұқсат студентке (РР) семестрге анықталады:
РР = (Р1+Р2) /2
Сабақты оқыту емтиханмен аяқталады.
Емтиханға кіру үшін қажет:
- барлық жұмыс бағдарлама бойынша берілген тапсырманы орындау;
- 50 баллдан төмен болмау керек
Емтихан 100 балмен есептелінеді.
Қорытынды баға мына формула бойынша есептелінеді:
Қ = РР * 0,6 + Е * 0,4,
мұнда РР – рұқсат рейтингке;
Е – емтихандық сандық эквивалент.
Қорытынды рейтинг (аралық аттестацияның бағалауы)
Әр семестр жартысы (бірінші және екәнші рейтинг) үшін қорытынды
ағымдағы үлгерім бойынша жалпы балл дәріске қатысуынан, өзіндік жұмысынан,
тапсырылған тәжірибелік тапсырмалардан, студенттік ғылыми конференциясы
жұмысына қатысуынан, межелгі бақылау қорытындысынан алынған балдардан
жиналады.
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СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Орман
экономикасы» пәні бойынша 5B080700 «Орман шаруашылығы ісі» мамандығы
бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған пәннің күнтізбелік
кестесі

Апталар
Аптадағы максималды балл
Дәріс
СӨЖ түрі
сабақтарына
Бақылау
қатысу
формасы
Макс. балл
Тәжірибелік
СӨЖ түрі
тапсырмалар-ға
Бақылау
қатысу, оларды
формасы
орын-дау
Макс. балл
Курстың жеке
СӨЖ түрі
тақырыпта.
Бақылау
өздігінен меңгеру формасы
Макс. балл
Межелгі бақылау Тақ. №
Бақ.фор
Макс. балл
Апталар
Аптадағы максималды балл
Дәріс сабақтарына СӨЖ түрі
қатысу
Бақылау
формасы
Макс. балл
Тәжірибелік
СӨЖ түрі
тапсырмалар-ға
Бақылау
қатысу, оларды
формасы
орын-дау, тапсыру Макс. балл
Курстың жеке
СӨЖ түрі
тақырыптаБақылау
рын өздігінен
формасы
меңгеру
Макс. балл
Межелгі бақылау тақырыптар
№
Бақылау
формасы
Макс. балл

1 рейтинг (7 семестр)
1
2
3
4
13
13
13
13
СҚ СҚ
СҚ
СҚ
Қ
Қ
Қ
Қ

5
12
СҚ
Қ

6
12
СҚ
Қ

7
12
СҚ
Қ

8
12
СҚ
Қ

Барлығы
100
32

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

32

4
КС
-

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

36

4

4

4

4

5

5

5

5
1-8
МБ1
100

2 рейтинг (7 семестр)
9
10
11
12
15 15
14
14
СҚ СҚ СҚ
СҚ
Қ
Қ
Қ
Қ

13
14
СҚ
Қ

14
14
СҚ
Қ

15
14
СҚ
Қ

Барлығы
100
28

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

4
СҚ
ТО

28

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

4
КС
К

44

6

6

6

6

6

7

7
9-15
МБ2
100

Шарт қойылған белгілер: СД – сабаққа дайындалу, Қ – сабаққа қатысу, ТО – тапсырманы
орындау, КС – курстың сұрақтары, К – конспект
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