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1 Жалпы мәліметтер

Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі) пәнін зерттеу оқу
процессінің келесі түрлерін ұйымдастыруды қарастырады: семинарлықтәжірибелік сабақ және студенттердің өздік жұмысы. Ең маңыздысы
жұмысты дұрыс тағайындау. Көрсетілген әдістемелік ұсынулар бұл жағдайда
көмек көрсетеді.
Семинарға қалай дайындалу керек
Көрсетілген ұсынулар бұл жағдайда семинарға дайындалуға көмек
көрсетеді.
Семинардың әр сабағына дайындалу керек.
Қажетті материалдар сізге экзамен тапсыруға толық көмек көрсетеді.
Жұмыстың барлығы оқытушымен бағаланады.
Семинарлық дайындықты оқыған жоспар бойынша немесе қосымша
әдебиет оқудан бастау керек.
Лекция және монография сөздерімен сөйлеуге тырыспаныз.
Ең бастысы: ғылым аппаратымен және бос материалдың жарқын
түрлерімен қабылдау.
Тек қана негізгі әдебиет тізіміне тоқтамаңыз.
Қосымшаларды зерттей отырып, сіз ортанызды үлкейте аласыз,
толығымен түсініп, түрлі көзқарастарды біле аласыз.
Студенттің өздік жұмысы
Магистранттың өздік жұмысы ең негізгі, күрделі, тәртіпшіл, ұйымшыл
әдістемелік кәсіби әрекеті.
Пәнді орындау кезінде сізге өздік жұмыстарды зерделеу кере (эссе,
реферат, баяндама және т.б.).Жазылған негізгі ережелердіқарастыру керек.
Төменде дайындыққа жазылған келесі жұмыс түрлері көрсетілген.
Презентацияны қалай жасау керек
Дайындық кезеңі,ақпарат жиыны
 Жұмыс жасар алдында өз баяндама тақырыбын анықтау керек.
Өзінізге ұнаған тақырыпты таңдау керек.
 Кем дегенде 8 — 10 қайнарына келісу керек.
 Жоспар құрастыру, сіздің тақырыбыңызды ашатын мазмұны.
 Библиография құрастыру. Әдебиет оқылуына байланысты жеке
параққа сұрақты жоспар құрастыру.
 Қорытынды және жалпылама дайындау
 Негізгі тезис және тіл жоспарын жазу.Тезистерді параграф бойынша
құру керек.
Презентация құру
 Кілт үзіндісін ұсынбалы түспен және үлкен шрифтпен белгілеу.
 Әр кезде,өзге презентацияларды жасар алдынд, ең қажеттісі не
екенің ойлау қажет .Егер де қойылған сұраққа жауабыныз болмаса, қалай
болды,солай қалдырыныз.
 Слайдқа тек минималды мәтін кіргізу керек.
Жазбаша баяндама әзірлеу
- Титулдық бет

- Мазмұны(пункт атауы,беттері,баяндама пункті).
- Басқару (өзектілігі, қолданылған әдебиет мазмұны, мақсаты)
- Басты бөлімі
- Қорытынды (қорытынды жүргізілуі және баяндама қорытындысын
бөлу)
- Қолданылған әдебиеттер
Зерттелген көрсеткіш жария сөзі
2 Теориялық курс мазмұны
Тақырып 1 Халықаралық байланыстар және олардың заманауи
маман өміріндегі рөлі
Зерттеуге арналған сұрақтар:
1.
Кәсіби жүйедегі халықаралық үйлесулер.
2.
Халыықаралық ұйымдар.
3.
Қазақстандағы халықаралық ұйым мүшелері.
4.
Халықаралық ұйымдағы рөлі.
Әдебиет: [1-7]
Тақырып 2 Кездесулер, келісулер, желілік байланыстар, кәсіби
дебаттар, презентациялар, конференциялар.
Зерттеуге арналған сұрақтар:
1.
Телефондық қатынас арқылы орнықты сөйлеулер.
2.
Материал презентация,жоба, коференцияға шығу, келіссөз
кезіндегі сөйлеулер.
Әдебиет: [1-7]
Тақырып 3 Іскерлік келіссөз. Іскерлік құжаттама.
Зерттеуге арналған сұрақтар
Резюме жазу, жолдама хат,ұсыныс хат; жарнама, өтініш,ақпарат
сұранысы, дәлелдеу хат, шақыру хат, алғыс хат, сұранымдар,тапсырыстар, ,
үйлесімдер, ұсыныстар. Баяндама. Мәжіліс хаттамасы.Ескертулер. Баланстық
ведомость. Қаржылық есеп. Қаржылық есеп түрлері.
Әдебиет: [1-7]
Тақырып 4 ҚР экономика секторының даму мінездемесі
Зерттеуге арналған сұрақтар:
1.
Халықаралық экономика.
2.
ҚР заманауи салалық құрылымы.
3.
Салалар сыныптамасы.
4.
Қазақстан
Республикасындағы
рыноктік
қатынасының
Мемлекеттік саясат сыныптамасы; ұзақмерзімді мақсат пен орындау
стратегиясы.
5.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі индустриалдыинновациялы артықшылық саясаты.

Әдебиет: [1-7]
Тақырып 5 Экономика секторлары
Зерттеуге арналған сұрақтар:
1.
ҚР экономикасындағы заманауи сыныптамасы.
2.
Салалар сыныптамасы
3.
Өнеркәсіп және оның ортадағы әлеуметтік-экономикалық дамуы.
4.
Экономика секторы.
Әдебиет: [1-7]
Тақырып 6 Кәсіпорын шаруашылық пән ретінде
Зерттеуге арналған сұрақтар:
1.
Кәсіпорын-өзіндік тұрмыстық тұлға болып есептеледі, ол
рыноктік қатынасты қолдап жүреді. Негізгі прициптері кәсіпорын жұмыс
жасауы. кәсіпорындық әрекеттері. Кәсіпорындық құқық және кәсіпорын
міндеттері. Кәсіпорынның өзге бұйрықтарына сай сыныптамасы.
2.
Кәсіпорын жаңа нұсқасы – алықаралық кәсіпорын, әлеуметтіккәсіпорындық бірлестіктер.Кәсіпорын құрылымы. Бірлескен кәсіпорын.
3.
Түсіністер және банкроттық бұйрықтар. Басқарулар және
дағдарыс кезіндегі реструктуризация.
Әдебиет: [1-7]
Тақырып 7 Кәсіпорын ресурстары
Зерттеуге арналған сұрақтар:
1.
Экономикалық ресурстардың мазмұны және маңызы.
2.
Кәсіпорын негізгі капиталы.
3.
Сериялық, материалдық және отын-энергетикалық ресурстары.
4.
Кәсіпорын айналым капиталы.
5.
Еңбек ресурстары.
Әдебиет: [1-7]
Тақырып 8 Кәсіпорын қаржысы
Зерттеуге арналған сұрақтар:
1.
Түсініктер мен кәсіпорын қаржылық нысаны. Кәсіпорындағы
қаржылық қатынас түрлері. Негізгі қағидаттары мен кәсіпорын әрекетінің
қаржылық ұйымы.
2.
Кәсіпорынның құрылымы, элементтері, құқықтық нормативтері,
ақпаратпен қамсыздануының қаржылық механизмі.
3.
Кәсіпорын
қаржы
құрылымының
талдау
әдістемесі.
кәсіпорындағы салық салу, маңызы және принциптер түрі.
4.
Кәсіпорындағы қаржылық ресурстар. Қаржылық жоспарлау.
Кәсіпорынның қаржылық ресурстарының қайнары.
5.
Қарыз қаражатын алу жолдары. Несиелер, қойылу негізгі
принциптері
Әдебиет: [1-7]

Тақырып 9 Мемлекеттік инвестициялық және инновациялық
саясат
Зерттеуге арналған сұрақтар:
1.
Инвестициялық маңыз және түрлері. Инвестициялық және.
инвестициялар
2.
Мемлекеттік
инвестициялық
әрекеттері.Қазақстан
Республикасының 2003-2015 жылдардағы
индустриялды-инновациялық
стратегиялары және мазмұны мен мақсаты.
3.
Мемлекеттік институттардың дамуы. Қазақстан инвестициялық
қоры. Қазақстан даму банкі, Инновациялық қор . Экспорт қамсыздандыру
корпорациясы.
4.
Инвстициялық талдау. Тұжырымдамалық жобалық талдауы.
5.
Кәсіпорынның инвестициялық әрекетінің маңызы және
стратегиялық принциптері. Кәсіпорын инвестициялық әдістемелік баға.
Әдебиет: [1-7]
Тақырып
10
Өнімділіктің
және
бәсекелестіктің
қамсыздандырылуы
Зерттеуге арналған сұрақтар:
1.
Өнім түсінігінің жоғарлау дәрежесіндегі бәсекелестігі.
2.
Индустриалды-инновациялық
дамуы
Қазақстан
Республикасының өнім бәсекелестігінің жоғарлауы..
3.
Өнім түсінігінің сапасы, көрсеткіштері және жолдары. Кәсіпорын
басқару жүйесі. Стандарттық және сертификаттық өнімділік.
4.
Өнім бәсекелестігінің жоғарлау бағасы және рөлі. Өнімдік
бағалау түрлері, жұмысы мен қызметі. Кәсіпорындағы бағалау механизмі.
Мемлекеттік рыногтік экономикадағы бағалау.
Әдебиет: [1-7]
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