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БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАЗМҰНЫ 

1. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен 

міндеттері 

Қабылдау емтиханының мақсаты докторантураға түсуші талапкердің 

теориялық және практикалық дайындығын, сондай-ақ дайындық бағыты 

бойынша докторантурада оқу талаптарын білу, іскерліктері мен 

дағдыларының сәйкестік деңгейін анықтау болып табылады. 

Қабылдау емтиханының міндеттері: 

- басқару саласындағы теориялық негіздері бойынша білім деңгейін 

тексеру, ғылыми-зерттеу жұмыстарына дағдылары мен қабілетін анықтау; 

- оқу және ғылыми әдебиеттегі тиісті ережелерге сілтеме жасай 

білуін тексеру; 

- ойлау мәдениетін меңгеруін, оның нәтижелерін дұрыс ресімдеу 

қабілетін анықтау; 

- кәсіби функцияларды жүзеге асыруға байланысты мақсат қоя білу 

және міндеттерді тұжырымдай білу; 

- арнайы кәсіби терминология мен лексиканы меңгеру деңгейін тексеру. 

2. Докторантураға түсетін тұлғалардың дайындық деңгейіне 

қойылатын талаптар 

Философия докторы академиялық атағын алу үшін PhD докторантура 

бойынша білім беру бағдарламаларын меңгергісі келетін тұлғалар үшін 

алдыңғы ең төменгі білім деңгейі магистратура болып табылады. 

Докторантураға азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына қабылдаудың үлгі ережелерімен белгіленеді. 

Оқуға түсуші докторантурада оқуға, сондай-ақ білім беруді басқару 

саласындағы зерттеу қызметіне дайындалуы тиіс. Оқуға түсуші 

мамандандырылған компьютерлік бағдарламаларды пайдалануды қоса 

алғанда, зерттеудің заманауи әдістерінің әртүрлі арсеналына ие болуы тиіс. 

Сонымен қатар, оқуға түсуші келесі ғылыми-әдістемелік дағдыларды 

меңгеруі керек: 

Білімі: 

- білім беруді дамыту саласындағы отандық және әлемдік ғылымның 

қазіргі тенденциялары, бағыттары мен заңдылықтары және Қазақстан 

Республикасындағы білім беру саясатының негізгі бағыттары. 

Біліктілігі: 

-әлеуметтік маңызды мәселелер мен үдерістерді талдау, білім беру 

жүйесімен байланысты міндеттерді анықтау және мақсат қою; 

- заманауи парадигмалар мен үрдістерді жаһандандырумен 

байланысты талаптар негізінде жаңа білімді жинақтай білу;; 

Меңгеруі: 

- білім беруді дамыту саласындағы құбылыстарды зерттеуге, 

талдауға және болжауға мүмкіндік беретін әдістемелік аппаратпен; 
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Келесі кәсіби дағдыларға ие болу: 

- ғылыми және әдіснамалық ақпаратты жинақтау, жүйелеу және 

талдау және жалпы үрдістер мен бәсекелестік жағдайларды жүйелі талдау 

қабілетіне ие болу; 

- стратегиялық міндеттерді қоя және шеше білу, ұйымның болашағына 

әсер ететін факторларды анықтай білу; ұйымның корпоративтік мәдениетін 

қалыптастыра білу. 

3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері 
8D041 Бизнес және басқару бағыты 8D04101- Өнеркәсіп экономикасы 

мамандығы бойынша докторантураның білім беру бағдарламасының 

пререквизиттеріне келесі пәндер жатады:  

- «Микроэкономика. Жетілдірілген курс», (3 кредит) 

- «Өнеркәсіп экономикасы. Жетілдірілген курс». (3 кредит). 

 

4. Емтихан тақырыптары мен сұрақтар тізімі: 

 

Тақырып: Тұтынушының сұраныс және мінез-құлық теориясы. 

Сұрақтар: 

- баға бойынша сұраныстың икемділігі: доғалық, нүктелік, айқас; 

- табыс бойынша сұраныстың икемділігі; 

- тұтынушылық мінез-құлық және тұтынушыны таңдау; 

- тұтынушыны бюджеттік шектеу (екі және" n " игіліктер үшін 

жағдайлар); 

- тұтынушының мақсатты функциясы және бюджеттік шектеулер; 

- тұтынудағы алмастырудың шекті нормасы (MRS); 

- бей-жай қисықтары: қасиеттері, сипаттамасы, мүмкін 

конфигурациялары; 

- игіліктердің өлшенген шекті пайдалылығы; 

- оңтайлы таңдау шарты. Бұрыштық тепе-теңдік; 

- өзгермелі табыс пен өзгермелі баға жағдайындағы тұтынушының 

мінез-құлқы; 

- баға өзгерген кезде табыс және ауыстыру әсері; 

Тақырыбы: ұсыныс және өндіріс теориясы. 

Сұрақтар: 

 - ұсыныстың бағалық икемділігі және оны өлшеу; 

- Трансакциялық және трансформациялық шығындар. Олардың 

жіктелуі; 

- экономикалық және бухгалтерлік шығындар; 

- өндіріс факторының шекті шығындары мен шекті табысының өзара 

байланысы; 

- изокоста. Бұрыштық талдау; 

- өндіріс факторының орташа және шекті өнімі; 

- Леонтьев өндірістік функциясы; 
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-Кобба-Дуглас өндірістік функциясы; 

- өндіріс факторларының шекті өнімділігінің азаю Заңы; 

- ең аз шығындар ережесі; 

- пайданы барынша арттыру ережесі; 

- MRTS технологиялық алмастырудың шекті нормасы; 

- өндіріс факторларының өлшенген шекті өнімділігі; 

- масштабтан қайтару. Графикалық шешімдер; 

- Кобба-Дуглас өндірістік функциясындағы масштабтан қайтарым; 

- фирманың "даму жолы" қисығы; 

- өндіріс факторлары бойынша өнім шығарудың икемділігі; 

- Коуз теоремасы, оның практикалық маңызы; 

- фирманың корпоративтік мәдениеті құнды ресурс ретінде. 
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6. Қабылдау емтиханының нәтижелерін бағалау шкаласы 

 

Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной 

системе 
А 4,0 95-100 отлично 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 хорошо 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 
С 2,0 65-69 Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно  
(непроходная оценка)  

 
F 0 0-24 

 


