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БІЗДІҢ МІНДЕТ – ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ ЕТУ

МАЗМҰНЫМАЗМҰНЫ

* Мамандық паспорты
* Не үшін мемлекеттік және 

жергілікті басқару мамандығы?
* Оқытылатын пәндер
* Іс тәжірибе
* Біз іс-тәжірибе сабақтарын қайда  

өтеміз?
* Бізде қандай клубтар мен 

үйірмелер бар?
* Студенттік пән олимпиадасы
* Ғылыми зерттеу жұмыстары
* Бұл мамандықтағы сіздің ең 

басты мақсатыңыз?
* Оқытушы-профессорлар құрамы
* Құрметті талапкер!
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5B051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару
оқу мерзімі 4 жыл;
оқу түрі - күндізгі;
білім беру деңгейі - жоғары; 

Мамандық паспортыМамандық паспорты

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының 
түлектері әртүрлі мемлекеттік құрылымдарда: 

министерліктерде, ведомстволарда, комитеттерде,
департаменттерде, агентстволарда, сондай-ақ әкімшілік
пен мәслихаттарда қызмет атқарады.



* Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университеті еліміздегі 
мемлекеттік және жергілікті басқару 
мамандығын дайындайтын бірден-бір 
жетекші оқу орны болып табылады.

* Басқару жұмыстарын жүргізуде  
практикалық  дағдыға  ие,  іс  жүргізетін  
мекемелердің  жұмыстарының  негізгі  
бағыттарын білетін, ең бастысы 
мемлекет басқару аясындағы 
жұмыстарға аса қажетті жоғары 
дәрежедегі  мамандық.

Не үшін мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы?Не үшін мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы?



ОҚЫТЫЛАТЫН 
ПӘНДЕР

Студенттерге таңдау бойынша модульдердің кең 
спекторына жол ашылған және өздерінің қалаған 
жұмысына байланысты кәсіби даярлыққа 
толығымен мүмкіндік жасалынған.

Мемлекеттік міндетті 
модуль

Коммуникативтік 
модуль

Басқару мен логистика 
модулі

Микро-макроэкономика негіздері 
модулі

Қаржы және бухгалтерия
модулі

Адам ресурстарын басқару 
модулі

Менеджмент және Маркетинг  
модулі

Жергілікті даму жүйесі 
модулі

Мемлекеттік басқару 
және 

әлеуметтік жүйе модулі

Мемлекеттік бюджет және
бизнестің дамуы модулі

Сыртқы саясат және аймақтық
басқару модулі

Базалық кәсіптендіру
модулі

Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы

Аталған мамандықтардың міндетті курстарын кафедраның тәжiрибелi, бiлiктiлiгi 
жоғары профессор-оқытушылары жүргiзедi.



Оқу өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен Стандарттарда көрсетілген мерзім 
бойынша өткізіледі:

*   I Курста «Оқу тәжірибесі» - 3 апта           *   I Курста «Өндірістік тәжірибе» - 2,5 апта

*   II Курста «Өндірістік тәжірибе» - 2,5 апта

*   III Курста «Өндірістік тәжірибе» - 10 апта

*   IV Курста «Диплом алды тәжірибе» -5 апта

ІС ТӘЖІРИБЕ



БІЗ ІС-ТӘЖІРИБЕ САБАҚТАРЫН ҚАЙДА ӨТЕМІЗ?

Іс-тәжірибе сабақтарын Түркістан қаласы әкімдігі «Қала әкімінің
аппараты» мемлекеттік мекемесінде, әкімдіктің ішкі саясат бөлімінде,
«тұрғын үй инспекциясы бөлімі», кәсіпкерлік және туризм бөлімінде,
«ауыл шаруашылығы және жер қатынастар бөлімі» мемлекеттік
мекемесінде өтеміз.



ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

5B051000-Мемлекеттік және
жергілікті басқару мамандығының
студенттері (курстық және
дипломдық жұмыстар, ғылыми
конференцияларға қатысу)
«Экономиканың басымды
секторларын дамыту үшін мемлекет
пен бизнестің өзара іс-қимылын
қамтамасыз етуде тәжірибелік негізін
әзірлеу» ҒЗЖ кафедралық
тақырыптарын орындаушылар болып
табылады.

Кафедраның ғылыми
әлеуітінің пайыздық көрсеткіші –
90,5% құрайды.



БІЗДЕ ҚАНДАЙ КЛУБТАР МЕН ҮЙІРМЕЛЕР БАР?

«Адам ресурстарын басқару» 
үйірмесі

«Менеджер» үйірмесі



БҰЛ МАМАНДЫҚТАҒЫ СІЗДІҢ ЕҢ БАСТЫ МАҚСАТЫҢЫЗ?

Экономикалық стратегия мен
экономикалық саясатты жоспарлай
білетін, халықаралық, аймақтық
институттардың және мекемелердің
сұранысын қанағаттандыратын,
сонымен бірге экономиканы тиімді
басқарудың жолдарын іздестіруде
ұйымдастырушылық, басқарушылық
іс-әрекеттерге жол ашу болып
табылады.

Сонымен, бұл мамандыққа бармас
бұрын өзіңіз жақсылап ой елегіңізден
өткізіңіз. Өйткені мамандық таңдау -
маңызды іс. Дұрыс бағыт таңдау
болашағыңды құру ғана емес, өмір
бойы айналысатын жұмысың,
араласатын ортаңды таңдау деген сөз.
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Құрметті талапкер!

Өз ісіңіздің тәжірибелі, шебер 
маманы атануыңызға дұрыс 
таңдалған мамандық арқылы қол 
жеткізе аласыз.Өйткені бүгінгі маман 
бірқатар мәселелерді өз   бетінше 
шеше білуі қажет. Жоғары дәрежелі 
білікті маман болу сіздің қолыңызда. 
Сондықтан болашақ  
мамандығыңызға адаспайтындай 
дұрыс қадам жасаңыз.
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