Жұмыс оқу бағдарламасының
титулдық парағы

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Экономика кафедрасы

Сала экономикасы пәнінен

5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын
өндіру
мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар
Жұмыс оқу бағдарламасын
бекіту парағы

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

БЕКІТЕМІН
ОІ жөніндегі проректор
___________ Пфейфер Н.Э.
20__ж. «___»________
.
Құрастырушы: _________ аға оқытушы Омарова Г.Т.
Экономика кафедрасы
Сала экономикасы пәні бойынша
5В073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкции
мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс
бағдарламасы
_______________
бекітілген
жұмыс
оқу
жоспарларының және мамандықтың элективті
пәндер каталогының
негізінде әзірленді.
Экономика кафедрасының отырысында талқыланды 20__ж. «___»_________
№ ___ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ____________ Кунязова С.К. 20__ж. «___»_________
Қаржы–экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылды
20__ж. «___»_________ № ___ Хаттама.
Факультеттің ОӘК төрайымы ____________ Темиргалиева А.Б.
20__ж. «___»________
ОӘБ бастығы ________________ Жуманкулова Е.Н. 20__ж. «___»_________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»_________ № ___ Хаттама.

1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы Сала экономикасы
ЖОО компонент пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Аудиториялық сабақтар барлығы – 30 сағат
Дәрістер - 15 сағат
Практикалық /семинарлық сабақтар - 15 сағат
СӨЖ – 60 сағат
соның ішінде СӨЖМ – 15 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы - 90 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 7 семестр
2. Пәні, мақсаты мен міндеттері
Пәні кәсіпорынның барлық шаруашылық қызметін сипаттау мен
түсіндіру.
Пәнді оқыту мақсаты шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайында
кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық механизмін зерттеу негізінде
студенттердің экономикалық ой-өрісін дамыту болып табылады.
Пәнді оқыту міндеттері:
 кәсіпорын мәнімен, оның ұлттық экономика жуйесіндегі орны мен
рөлімен шаруашылық объектісі ретінде танысу;
 нарықтық қатынастарды мемлекеттік реттеуді ескере отырып
нарықтық экономиканың агенті ретінде кәсіпорынға сипаттама беру;
 кәсіпорынның ресурстық базасы мен әр түрлі ресурстарды пайдалану
тиімділігін қарастыру;
 кәсіпорынның қызмет етуінің шаруашылық механизмі мен оның
қызметінің қаржылық нәтижелерін оқып білу.
2 Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және машықтар қажет: экономикалық теория («Меншіктік
қатынастар және олардың экономикадағы рөлі», «Экономикалық жүйенің
типтері және ауыспалы экономиканың құқықтары»,
«Нарықтық
экономиканы функциялаудың механизмі және мәні»,
«Фирманың
(кәсіпорынның) шығындары мен табысы», «Қоғамдық жаңару мақсаты

сияқты экономикалық өсу», «Нарықтық экономикадағы мемлекет»
бөлімдері); Қазақстан тарихы («Қазіргі уақыттағы Қазақстан» бөлімі);
саясаттану («Мемлекет және азаматтық қоғам» бөлімі); әлеуметтану
(«Басқару мен ұйымның әлеуметтануы» бөлімі).
3 Постреквизиттер
Пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім,
икемділік және дағдымашықтар келесі пәндерді меңгеруі қажет: «Құрұлыс
өндіріснің технологиясы».
3. Білімге, икемділікке, машықтарға және құзыреттерге
қойылатын талаптар
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:
- кәсіпорынның мәні, қызметі, түрлері;
- кәсіпорынның негізгі және айналым капиталының түсінігі;
- кәсіпорында еңбекақыны төлеу нысандары;
- шығындардың мәні, түрлері;
- кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты;
- табыс түсінігі мен рентабелділік көрсеткіштері жөнінде түсініктері
болуы;
- кәсіпорын өндірістік – шаруашылық қызметінің экономикалық
жағдайын;
- кәсіпорынның үйымдық және өндірістік құрылымдарын;
- өндірістік ресурстарың тиімді пайдалануын білуі;
- кәсіпорынның ортажылғы өндірістік куатын есептеуге;
- өндірістік бағдарламасың жоспарлауға және бағалауға;
- күрделі жұмсалымдардың құрылымың есептеуге және олардың
тиімділігін бағалауға;
- айналым қаражаттарының нормативтерін есептеуге және өндірістік
босалқы қорының ең төмен мөлшерін бағалауға;
- жұмыс уақытының балансын, өндірістік бағдарламаға жұмсалған
еңбегін жоспарлауға;
- пайда нормасын, өнімнің табыстылығын, өндірістің табыстылығын,
капиталдың табыстылығын есептеуге;
- өндірістік-шаруашылық қызметінің қаржы жоспарын құрастыруға
икемді болуы;
- ақпаратпен жұмыс істеу;
- іскерлік қарым-қатнас;
- шешім қабылдау;
- қысқаша есеп беру;
- презентация өткізу практикалық машықтарды иемденуі;
- кәсіпорын экономикасының теориялық негіздері мен қазіргі
тәжірибесінде;
- кәсіпорынның негізгі қорлары мен айналым құралдарының жіктелу

қағидаларын түсінгенін көрсетуде;
- еңбекақыны есептеу ептілігін көрсетуде;
- өндіріс шығындарын төмендету мәнін түсіуде;
- кәсіпорынның, өнімнің рентабельділігін және пайдасын анықтауда
құзретті болуы қажет.

4 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Сабақтар түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі
№
р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша
аудиториялық сағаттар саны
дәрістер
практикалық
(семинарлық)

СӨЖ

Қазақстан Республикасы
экономикасының даму
сипаттамасы және оны
мемлекеттік реттеу
Кәсіпорын шаруашылық
объектісі ретінде
Өндірістің экономикалық және
әлеуметтік тиімділігі
Кәсіпорынның негізгі капиталы

1

1

4

соның
ішінде
СӨЖМ
1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

2

4

1

1

1

4

1

1

2

5

1

7

Шикізат, материалдық және
отын –энергетикалық ресурстар
Кәсіпорынның айналым
капиталы
Еңбек ресурстары

1

1

5

1

8

Кәсіпорындағы еңбек ақы төлеу

1

1

Кәсіпорынның инвестициялық
және инновациялық саясаты
Өнімді өткізу және өндіріс
шығындары
Кәсіпорынның маркетингтік
және өндірістік қызметі
Өнімнің бәсекеге қабілетілігін
қамтамасыз ету
Табыс және өндіріс
рентабелділігі
Кәсіпорын қаржысы

1

1

5

2

1

1

4

1

1

1

4

1

2

1

4

1

1

1

4

1

1

-

5

1

Барлығы: 90

15

15

60

15

1
2
3
4
5
6

9
10
11
12
13
14

(2 кредит)

Барлығы

1
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