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Элективті пәндер каталогы, жетекші ұйымдар мен кәсіпорындардың жұмыс берушілерімен 

ұсынылған және келісілген 
 

 
 

 

Элективті пәндердің осы каталогы дайындықтың тиісті бағыты бойынша «Мұнай және 

мұнай тасымалдау маркетингі» білім беру бағдарламасының мазмұнына енгізілген таңдау 

компоненттерінің пәндерін оқыту дәйектілігін, сипаттамасын және нәтижелерін анықтайды. 

Элективті пәндер каталогы «С.Өтебаев атындағы АтМГУ» ҚеАҚ Оқу-әдістемелік 

кеңесінде қаралды  және бекітілді (хаттама №__1__ «26» _08__ 2022ж). Атырау, 2022. - 70бет



Білім беру бағдарламасының коды және атауы: 6М04105  «Мұнай және мұнай тасымалдау маркетингі» 

Берілетін дәреже: 6В04105  «Мұнай және мұнай тасымалдау маркетингі» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры  

 

Пән атауы BM 2210 Маркетингке кіріспе/ FBU 2210  Қаржы және бухгалтерлік есеп 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Нарықтық ортада ұйымды басқару концепциясы мен жүйесі ретінде маркетинг бойынша білімді 

қалыптастыру, сонымен қатар ұйымды басқаруда маркетингтік тәсілдерді, әдістерді және шешімдерді 

қолдана білу./ Бухгалтерлік қаржылық есепті ұйымдастыру және әдістемесі және оның қазіргі кезеңдегі 

дамуының негізгі үрдістері саласында жүйелі білім алу. 

Пререквизиттер Іргелі білім модулі 

Постреквизиттер Коммерциялық қызмет негіздері / Қаржы нарықтары мен делдалдар, Мұнай нарығындағы баға белгілеу / 

Тауарлар мен қызметтер нарығында баға белгілеу, Мұнай кәсіпорнында маркетингтік қызметті ұйымдастыру, 

Мұнай нарығының маркетингтік коммуникациялары / Маркетингтік коммуникациялар 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 
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И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 3 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК38 

КК39 

Маркетингтік қызметте 

этиканы қолдану; маркетингтік 

талдау жүргізу; маркетингтік 

қызметті басқару; Маркетинг 

стратегиясы мен тактикасын 

әзірлеу мәселелерінде 

құзыретті болу./ Меңгеруі 

керек: экономикалық 

субъектінің шаруашылық 

операцияларын жасаған кезде 

нормативтік құжаттардың 

сақталуын бақылау дағдысы; 

бухгалтерлік есеп әдістері. 

 

 

 

 

Курста маркетинг тұрғысынан зерттеу, басқару 

және компанияның Даму технологиялары ашылды. 

Маркетинг мазмұны мен нысандарының 

эволюциясы, оның әлеуметтік-экономикалық мәні, 

пәні мен мақсаттары, принциптері мен әдістері, 

маркетинг функциялары қарастырылады. Сатып 

алушылардың мінез-құлық теориясының 

психологиялық және экономикалық аспектілеріне, 

маркетингтік басқару негіздеріне баса назар 

аударылады, сондай-ақ маркетингтік қызмет 

мазмұнының қысқаша сипаттамасы келтіріледі./ 

Курс білім алушыларға қаржылық менеджмент 

және бухгалтерлік есеп негіздерін түсінуге 

көмектеседі. Бұл пәндерді меңгеру салмақты және 

тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін қажет. 

Кез келген заманауи кәсіпорынның қаржы-

шаруашылық қызметінің маңызды құрамдас бөлігі 

ретінде қаржыны басқарудың негізгі мәселелері 

қарастырылады. Сондай-ақ қаржы саясаты мен 

қаржы механизмі қарастырылады. Мемлекеттік 

қаржы. Салық және салық жүйесін ұйымдастыру. 

Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік несие және 

мемлекеттік қарыз. . Бухгалтерлік есеп ақпараттық 

жүйе ретінде. Бухгалтерлік есептің пәні мен 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушылар: 

 - басқару жүйесінің теориялық негіздерін, өндірістік 

жүйедегі маркетингтің рөлі мен орнын білуі керек.; 

- маркетингтің маңызды мәселелері, нарықты және 

сыртқы маркетингтік ортаны зерттеу принциптері, 

сатып алу мінез-құлқын бағалау, нарықты сегменттеу, 

тауарды жетілдіру және бағаны қалыптастырудың 

теориялық негіздері, тауарларды нарықта тарату және 

жылжыту әдістерін зерттеу және бағалау, маркетингтік 

зерттеулер бағдарламалары мен маркетинг жоспарын 

әзірлеу құрамы мен тәртібі бойынша теориялық білім 

алу. 

- қаржының мәні мен функциялары, олардың ұдайы 

өндіріс үдерісіндегі рөлі, қаржы жүйесінің жұмыс істеу 

ерекшеліктері, қаржы саласындағы терминология, 

қаржы, фискалдық және монетарлық саясат 

контекстіндегі қаржыны басқару негіздері, Қаржы 

нарығы мен қаржы институттарының даму трендтері; 

- білуі керек: бухгалтерлік есептің мақсаттары, 

міндеттері, принциптері және ұйымдарда есеп жүргізу 

тәсілдері; ҚР-дағы есепті нормативтік реттеу негіздері; 

бухгалтерлік есептің тарихи аспектілері, негіз қалаушы 

концепциялары; бухгалтерлік бақылау субъектілерін 

бағалаудың қазіргі тенденциялары; құқықтық 
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әдістері. Бухгалтерлік есепті нормативтік реттеу 

қаржылық есептілік. Қаржылық есептілік. 

Қаржылық есеп беру элементтері және 

бухгалтерлік есеп объектілері . Есепке алу 

процедурасы және есепке алу циклінің кезеңдері. 

нормативтік актілер, есептік жазбаларды қалыптастыру 

әдістемесі және жасалған фактілерді құжаттандыру 

нысандары; 

қолдана білу керек:  

- нарықта жұмыс істейтін кәсіпорын үшін маркетингтің 

нақты жоспарын әзірлеу. Атап айтқанда, мақсаттарды 

нақты баяндау, оларға қол жеткізуге ықпал ететін 

құралдарды көру, іс-әрекеттердің дамуын бақылау 

әдістерін меңгеру.  

- мемлекеттің, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен 

қаржы институттарының ақша ағындарын талдау, 

қаржылық шешімдер қабылдау; 

- бухгалтерлік шоттарда шаруашылық қызметтің 

жекелеген фактілерін дұрыс сәйкестендіруді, 

бағалауды, жіктеуді және жүйелеуді; экономикалық 

мазмұнға сәйкес олардың қаржылық есептілік 

көрсеткіштеріне әсерін анықтауды; бастапқы құжаттар 

мен есептік тіркеулердегі есептік жазбаларды 

ресімдеуді;; 

меңгеру: 

- экономикалық, әлеуметтік, техникалық және басқа 

факторларды ескере отырып, басқару шешімдерін 

қабылдау үшін оқыту процесінде алынған білімді 

қолдану; 

- құжат айналымын жүргізу және қаржылық есептілікті 

құру (бухгалтерлік баланс, есеп және пайда мен 

шығындар) дағдысы 

 

 

Пән атауы EP 2211 Кәсіпорын экономикасы/ EB 2211 Бизнестегі экономика 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушылардың шаруашылық жүргізуші субъект ретінде кәсіпорынның жұмыс істеу принциптері мен 

заңдылықтары туралы теориялық білім алуы, оның қызметінің экономикалық көрсеткіштерін есептеудің 

практикалық дағдыларын меңгеру және оларды кәсіби қызметке дайындауға мүмкіндік беретін құзыреттерді 

қалыптастыру / алдыңғы курстарда алған дағдылар мен экономикалық білімдердің көмегімен жоғарыда 

қойылған міндеттерді ескере отырып, білім алушыларға бизнестің экономикалық қызметі туралы білімді 
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игеру, және оларды экономика салаларының түрлі кәсіпорындарында практикалық қызметтің нақты 

жағдайларына дайындау. 

Пререквизиттер Іскерлік білім модулі 

Постреквизиттер Мұнай нарығындағы баға белгілеу / Тауарлар мен қызметтер нарығында баға белгілеу, Мұнай кәсіпорнында 

маркетингтік қызметті ұйымдастыру  

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 8 
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Семестр 4 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

КК36 

КК37 

Кәсіпорын экономисі ретінде 

ары қарайғы шығармашылық, 

белсенді кәсіби қызмет үшін, 

дербестік үлесі жоғары білімді 

жалғастыру үшін қажетті 

атқарушы және басқарушылық 

сипаттағы шаруашылық және 

басқару шешімдерін талдау 

және қабылдау үшін 

экономикалық есептеу 

әдістемесін меңгергендігін 

көрсете алады./ Ақпаратты, 

идеяларды хабарлай білу, 

бизнес пен кәсіпкерлікті 

ұйымдастыру экономикасы 

саласында шешімдер әзірлеу; 

алынған білімді кәсіпорынды 

есептеу мен талдаудың тиімді 

жүйесін құру үшін қолдану 

және аргументтер жасау үшін, 

туындаған мәселелерді шешу 

жолдарын негіздеу үшін 

қажетті құзыретке ие болу. 

Курс кәсіпорынның қызмет ету ортасының, 

өндірісті ұйымдастырудың формалары мен 

әдістерінің мәселелерін ашатын модульдермен 

толықтырылған, кәсіпорындарды басқару және 

қайта құрылымдау, қызметкерлерді басқару 

мәселелері қарастырылған. Кәсіпорындардың даму 

факторлары баяндалған, кәсіпорындағы 

инновациялық және инвестициялық қызмет 

көрсетілген. Кәсіпорындағы қаржылық ресурстарға, 

аналитикалық қызметке назар аударылды. Курсты 

оқу барысында кейс-технология, іскерлік ойындар 

кеңінен қолданылады./Курс бизнес 

экономикасының түсінігі мен мәнін зерттейді. 

Бизнестің экономикалық көрсеткіштерін, 

кәсіпкерлік фирмаларды құрудың экономикалық 

критерийлерін ашады.  Шағын бизнестің 

экономикалық шараларын, капиталды, 

маркетингтік және қаржылық саясатты 

қарастырады.  Компанияның экономикалық 

қызметін талдау және бағалау.  Нәтижесінде білім 

алушылар бизнестің экономикалық өсуінің тиімді 

жолдарын ұсына алады. Оқу үрдісінде рөлдік 

ойындар, кейс-стади және жобалар әдісі 

қолданылады. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар 

білуі керек: 

кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық және қаржы-

экономикалық қызметін регламенттейтін заңнамалық 

және нормативтік актілер; нарықтық экономиканың 

негізгі буыны ретіндегі кәсіпорын қызметінің негіздері; 

Негізгі қорлар мен айналым қаражатының мәні, 

құрамы, құрылымы; кәсіпорын персоналының құрамы, 

құрылымы; кәсіпорында еңбекақы төлеуді 

ұйымдастыру негіздері; Кәсіпорында жоспарлау 

жүйесінің негіздері; өнім, жұмыс, қызмет көрсетудің 

өзіндік құнын қалыптастыру және өндіру мен іске 

асыру шығындарының түрлері; кәсіпорын қызметінің 

негізгі қаржы-экономикалық нәтижелері және олардың; 

қолдана білу керек:  

кәсіпорын қызметінің негізгі техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін есептеу және талдау; 

ұйымдастырушылық, құқықтық, экономикалық 

белгілері бойынша нарықтық экономика субъектісі 

ретінде кәсіпорынға жалпы сипаттама беру; 

дағдыларын меңгеру: 

кәсіпорын жұмысының және оның қызметінің 

тиімділігін арттыру бойынша негізгі бағыттар мен іс-

шараларды анықтау; шаруашылық шешімдер қабылдау 

үшін кәсіпорын қызметінің әртүрлі салаларында 

экономикалық ақпаратты қабылдауға дайындау; 

Кәсіпорын экономикасы теориясы мен оның даму 

тәжірибесі бойынша жаңа білімді өз бетінше меңгеру. 
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Пән атауы OKD 2212  Коммерциялық қызмет негіздері / FRP 2212 Қаржы нарықтары мен делдалдар 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Коммерциялық қызметті ұйымдастыру және методология саласында теориялық білімді игеру, осы білімді 

кәсіби қызметте қолдана білу және қажетті құзыреттерді қалыптастыру./ Қазақстан Республикасында оның 

даму ерекшеліктерін, қаржы делдалдарының қызметін, сондай-ақ жалпы қаржы нарығының жұмыс істеуін 

жетілдірудегі рөлін ескере отырып, қаржы нарығының және оның инфрақұрылымының негіздерін зерделеу. 

Пререквизиттер Іскерлік білім модулі, Маркетингке кіріспе / Қаржы және бухгалтерлік есеп 

Постреквизиттер Мұнай нарығындағы баға белгілеу / Тауарлар мен қызметтер нарығында баға белгілеу, 

Мұнай нарығының маркетингтік коммуникациялары / Маркетингтік коммуникациялар,  Мұнай нарығында 

сатуды басқару / Сауда жобаларын басқару 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 
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И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестр 4 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

КК40 

КК41 

Кәсіби қызметті 

(коммерциялық немесе 

маркетингтік, немесе 

жарнамалық, немесе 

логистикалық, немесе 

тауартану) ұйымдастыру және 

басқару үшін қажетті 

ақпаратты жинауды, сақтауды, 

өңдеуді және бағалауды жүзеге 

асыруға; кәсіпорынды 

материалдық-техникалық 

жабдықтауды, тауарларды 

сатып алуды және сатуды 

(өткізуді) қамтамасыз етуге, 

тауар қорларын басқаруға./ 

Құзіреттілік: өзінің кәсіби 

қызметінде нормативтік 

құжаттарды қолдана білу, 

қолданыстағы заңнаманы және 

нормативтік құжаттардың 

талаптарын сақтауға дайын 

болу; тауарлар мен 

қызметтердің ассортиментін 

басқару қабілеті; бизнес-

процестерді болжау және 

Курс күрделі нарықтық экономикадағы сауда 

бизнесінде табысты қызмет ету үшін қажетті 

коммерция негіздерін ашады. Коммерция 

маркетингінің тұжырымдамасы. Фирмаішілік 

жоспарлау. Тауарлар мен қызметтер нарығындағы 

коммерциялық қызмет негіздері, коммерциялық 

операциялардың мәні мен мазмұны, коммерциялық 

қызмет объектілері мен субъектілері, сервистік 

қызмет көрсету. 

Тауарларды көтерме сатып алу бойынша 

коммерциялық жұмыс. Тауарларды өткізу бойынша 

коммерциялық жұмыс. Көтерме сауданы 

ұйымдастыру. Бөлшек сауданы ұйымдастыру. 

Тауарлар ассортиментін қалыптастыруға, тауарлық 

қорларды реттеуге байланысты коммерциялық 

процестер егжей-тегжейлі қарастырылған. 

/ Қаржы нарықтарының мәні мен түрлері, олардың 

қатысушылары. Мұнай-газ компанияларының 

қызметіндегі қаржы нарықтары мен институттары. 

Қаржы құралдары және олардың жіктелуі. Қаржы 

нарығы. Туынды қаржы құралдары, бастапқы 

қаржы құралдары. Инвестициялаудың қаржы 

құралдарының тәуекелдерін басқару 

/ Кәсіпкерлік субъектілері пайдаланатын қаржы 

құралдарының жүйесі. Қаржы нарықтарының 

білуге:  

- коммерциялық қызметті ұйымдастыру принциптері;  

- коммерциялық қызметтің дамуының негізгі үрдістері;  

- фирмаішілік жоспарлау негіздері; 

білу: 

- коммерциялық кәсіпорынның ұйымдық құрылымын 

құру;  

- ұйымның ассортименттік саясатын анықтау ;  

- коммерциялық жұмысты ұйымдастыру 

меңгеруі: 

- коммерциялық қызметті ұйымдастыру дағдылары;  

- сауда ассортиментін жасау дағдылары;  

- коммерциялық қызметті жоспарлау дағдылары; 
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олардың тиімділігін бағалау 

қабілеті; тұтынушылардың 

сұранысын болжау қабілеті, 

тауар нарығының 

конъюнктурасын талдау; 

қазіргі даму ерекшеліктері. Қаржы құралдарының 

негізгі түрлерінің құрамы. Субъектінің қаржылық 

саясаты және қаржылық мәмілелері. Субъектінің 

қаржы қызметін тәуекел-талдау, тәуекел - 

жоспарлау және тәуекел - контроллинг жүйесі. 

 

 

Пән атауы PPNR 2213  Мұнай нарығын тұтынушылардың мінез-құлқы / PPRS 2213 Әр түрлі сегменттердегі 

тұтынушылар-дың әрекеті  

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Мұнай нарықтарының конъюнктурасын талдау дағдыларын меңгеру коммерциялық шешімдердің негіздемесі 

болып табылады: нарықты немесе нарық сегментін анықтау, нарыққа шығудың неғұрлым қолайлы сәтін 

анықтау; төлем бағасы мен шарттарын қоса алғанда, жеткізудің немесе сатып алудың коммерциялық 

шарттарын қалыптастыру./Тұтынушылардың мінез-құлқының әлеуметтік-экономикалық, мотивациялық және 

жағдайлық факторларын талдау саласында білім мен іскерліктің қажетті деңгейін қалыптастыру, оны тиімді 

реттеу және оңтайландыру бойынша іс-шараларды әзірлеу және қажетті құзыреттерді қалыптастыру. 

Пререквизиттер Экономика негіздері, Маркетингке кіріспе/  кәсіпорын экономикасы, Коммерциялық қызмет негіздері 

Постреквизиттер Саладағы іскери коммуникациялар, Мұнай кәсіпорнында маркетингтік қызметті ұйымдастыру, Мұнай 

нарығының маркетингтік коммуникациялары,  Мұнай нарығының стратегиялық маркетингі 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 
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пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестр 5 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

КК42 

КК43 

Қабілетті: мұнай нарығын 

тұтынушылардың мінез-

құлқына маркетингтік 

зерттеулер жүргізу, мұнай 

нарығын тұтынушылардың 

мінез-құлқына талдау жүргізу, 

кім шешім қабылдайтынын, 

сатып алу туралы шешімдердің 

қандай түрлері бар екенін және 

шешім қабылдау процесінің 

кезеңдерін анықтау./ Қабілетті: 

тұтынушылардың түрлі 

сегменттердегі мінез-құлқына 

әсер ететін факторлар кешенін 

талдауды жүргізу, 

тұтынушылардың сұраныстары 

«Мұнай нарығын тұтынушыларының мінез-құлқы» 

пәні студенттердің мұнай нарығы 

тұтынушыларының мінез-құлқы саласындағы 

білімін, іскерлігін және дағдыларын 

қалыптастырудың негізі болып табылады; нарық 

тұтынушыларымен барынша білікті өзара іс-қимыл 

жасауға мүмкіндік беретін саудадағы маркетингтік 

зерттеулер./«Тұтынушылардың әртүрлі 

сегменттердегі мінез-құлқы» пәні студенттердің 

қажетті білім деңгейін қалыптастыру және 

тұтынушылардың мінез-құлқының әлеуметтік 

экономикалық, мотивациялық және жағдайлық 

факторларын талдау саласында оны тиімді реттеу 

және оңтайландыру бойынша іс-шараларды әзірлеу, 

қажетті құзыреттерді қалыптастыру үшін негіз 

болып табылады. 

білу керек:  «Мұнай нарығы тұтынушыларының мінез-

құлқы» курсының теориялық негіздерін, олардың 

мәнін, қызметі мен рөлін ашу, мақсатты топтың сатып 

алушыларының мінез-құлқының негізгі себептерін 

анықтау./ «Тұтынушылардың әртүрлі сегменттердегі 

мінез-құлқы» курсының теориялық негіздері, 

тұтынушылық мінез-құлықты оңтайландыру бойынша 

тиісті маркетингтік стратегияны әзірлеу; мақсатты 

тұтынушылардың пікірін қалыптастыру. 

қолдана білу керек:  сұраныстар мен таңдаулардың 

өзгеруіне және тұтынушылардың жалпы нарықтағы 

мінез-құлқына әсер ететін факторларды анықтауды; - 

қанағаттанарлықсыз қажеттіліктердің пайда болу 

себептерін анықтауды; - тұтынушыны сатып алу 

туралы шешім қабылдауға алып, сатып алу мінез-

құлқын модельдеуді; - тұтынушылық мінез-құлықты 
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мен қалауларын өзгертуге және 

жалпы нарықтағы мінез-

құлқына әсер ететін 

факторларды анықтау. 

оңтайландыру бойынша тиісті маркетингтік 

стратегияны әзірлеуді./қанағаттандырылған және 

қанағаттанарлықсыз қажеттіліктерінің құрылымын 

анықтау; нарықтағы жағдайды талдау негізінде 

тұтынушылардың көп факторлы мінез-құлқының 

моделін құру; тұтынушылардың әлеуметтік 

демографиялық параметрлері бойынша нарықты 

сегменттеу; тұтынушылардың мақсатты сегменті үшін 

тауарды нарықта жайғастыру. 

меңгеруі - тәжірибеде мақсатты қолдану мүмкіндігімен 

теориялық білімді; - тұтынушының психологиялық 

құрылымын зерттеу әдістерін қолдануды; - саудадағы 

тұтынушылардың мінез-құлқын маркетингтік зерттеу 

әдістерін талдауды; - тұтынушымен жұмыстың ең 

перспективалы бағыттарын анықтауды./ тұтыну 

проблемаларын анықтау және талдау дағдысы; 

тұтынушылармен және іскер серіктестермен 

тұлғааралық қарым-қатынас дағдысы; тұтынушылық 

мінез-құлықты факторлық талдау дағдысы; 

маркетингтік қызметті жүргізу үшін қажетті 

тұтынушылардың мінез-құлқын талдау, болжау, 

қалыптастыру және бағалау дағдылары. 

 

 

Пән атауы ML 3214 Маркетингтік логистика/ OL 3214 Логистики негіздері 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушыларда ұйымның логистикалық жүйесінің қызметі, оның тауарлар мен қызметтерді өндірушілер 

мен тұтынушылар арасындағы материалдық, қаржылық және ақпараттық ағындардың материалдық 

ағындарын жүйелі ұйымдастыру міндеттерін шешудегі рөлі туралы тұтас түсінік қалыптастыру. / Білім 

алушылардың сауда процестерін логистикалық ұйымдастырудың тұжырымдамасы, әдістері мен модельдері 

саласындағы теориялық білімдерін меңгеру. 

Пререквизиттер Эономика негіздері, Маркетинг негіздері, Кәсіпорын экономикасы, Коммерциялық қызмет негіздері  

Постреквизиттер Саладағы іскери коммуникациялар, Мұнай нарығының маркетингтік коммуникациялары,  Мұнай нарығының 

стратегиялық маркетингі, Әлемдік мұнай нарығы 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 
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жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестр 5 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

КК44 Қабілетті: маркетингтік «Маркетингтік логистикаса» пәні кәсіпорынның білу керек: «Маркетингтік логистика» курсының 
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КК45 логистикаға инновацияларды 

енгізу жобаларын қоса алғанда, 

жобаларды басқаруға қатысуды 

ұйымдастыру, маркетингтік 

логистикадағы бизнес-

процестерді талдау, сондай-ақ 

жобаларды басқаруға қатысу./ 

Қабілетті: логистикаға қатысты 

мүдделі тараптардың сұрау 

салуларын анықтауға және 

талдауға; мүдделі тараптардың 

ұсыныстары мен мүдделерінің 

теңгерімді есепке алынуын 

қамтамасыз ететін шешімдер 

әзірлеуді ұйымдастыруға. 

кешенді қызметін зерттеумен байланысты сұрақтар 

шеңберін қамтиды,ол маркетинг және логистика 

принциптерімен әрекет етеді,есеп және ішкі орта; 

стратегиялар мен маркетингті жүзеге асыру; 

маркетинг және басқару кешенінің элементтері; 

кәсіби қызметте маркетингтік және логистикалық 

құралдарды пайдалану/ "Логистика негіздері" пәні 

логистиканың негізгі әдістерін; саудадағы 

логистиканың функцияларын; сатып алу, 

тасымалдау, қойма және іске асыру саласындағы 

логистиканың міндеттерін, сондай-ақ оларды шешу 

әдістерін; оңтайлы шаруашылық байланыстарды 

қалыптастыру және дамыту, фирманың бәсекеге 

қабілеттілігін арттырудың кешенді бағдарламасын 

қалыптастырудың басты тәсілдерін қарастырады. 

теориялық негіздері, студенттердің ұйымның 

логистикалық жүйесінің қызметі туралы тұтас түсінігін 

қалыптастыру, оның тауар мен қызметтерді 

өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы 

материалдық, қаржылық және ақпараттық ағындарды 

жүйелі ұйымдастыру міндеттерін шешудегі рөлі./ 

"логистика негіздері" курсының теориялық негіздері, 

сауда үрдістерін логистикалық ұйымдастырудың 

тұжырымдамасы, әдістері мен модельдері саласындағы 

теориялық білім; кәсіби қызметте тиімді шешім 

қабылдауға мүмкіндік беретін құзыреттерді 

қалыптастыру. 

қолдана білуі  керек: ұйымның өткізу саясатын әзірлеу, 

тарату арналары мен тауар қозғалысы жүйесін 

қалыптастыру, тауарларды сату және қызмет 

көрсетудің заманауи әдістерін таңдау, басқару 

шешімдерінің нұсқаларын ұсыну және негіздеу. / 

тауарларды өндірістен тұтынушыға дейін жылжытуды 

қамтамасыз ететін бірыңғай техникалық-

технологиялық және жоспарлы экономикалық 

интеграцияланған механизм ретінде тауар қозғалысы 

жүйесі туралы түсінік әзірлеу; саудада тауар 

қозғалысын ұйымдастыруға логистикалық тәсілдің 

негіздерін пайдалану (сауда жүктерін сатып алу, сату, 

тасымалдау және қоймалау). 

 

меңгеруі керек: өндірісті басқарудағы маркетингтік 

және өткізу тәсілдерін, маркетингтік логистикалық 

концепцияны әзірлеу, маркетингтік логистиканы 

қолдану бағыттарын анықтау, маркетингтік 

стратегияларды жүзеге асырудағы логистика 

қызметінің негізгі бағыттарын, маркетинг пен 

дистрибуцияның электрондық арналарын анықтау./ 

интеграцияланған жеткізу тізбектеріндегі ақпараттық 

ағындарды үйлестіру және жедел басқару әдістерімен 

танысу, логистиканың өндіріспен, маркетингпен және 
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қаржыландырумен өзара іс-қимылын анықтау, бөлу 

логистикасындағы өзара іс-қимыл және үйлестіру 

ерекшеліктерін анықтау, логистикалық сервистегі өзара 

іс-қимыл. 

 

 

Пән атауы CORN 3215 Мұнай нарығындағы баға белгілеу/ CORTU 3215 Тауарлар мен қызметтер нарығында баға 

белгілеу Major* 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушылардың баға белгілеудің негізгі принциптерін жан-жақты және терең түсінуі үшін білім кешенін 

алу; экономика мен мұнай нарығындағы басқаруға қатысты баға белгілеудің мәнін меңгеру нарық саласының 

ерекшелігін ескере отырып баға саясатын қалыптастыру механизмі./ Білім алушыларда баға белгілеу 

механизмі туралы біртұтас білім жүйесін, сондай-ақ осы білімді тәжірибеде іске асыру бойынша тұрақты 

дағдыларды қалыптастыру. 

Пререквизиттер Қазақстанның отын-энергетикалық кешен, Эономика негіздері, Маркетинг негіздері, Кәсіпорын экономикасы, 

Коммерциялық қызмет негіздері 

Постреквизиттер Мұнай нарығының стратегиялық маркетингі, Мұнай нарығында сатуды басқару, Әлемдік мұнай нарығы, 

Мұнай саласындағы бәсекелестердің қызметін талдау 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 
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Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестр 5 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

КК46 

КК47 

Қабілетті: мұнай нарығындағы 

баға көрсеткіштері бойынша 

деректерді жинау және талдау. 

Меңгеруі керек: басқарушылық 

шешімдерді қабылдау және 

өңдеу үшін бағаларды 

қалыптастыру талдауының 

нәтижелерін қолдану дағдысы./ 

Қабілетті: тауарлар мен 

қызметтер нарығында баға 

белгілеу және баға саясаты 

саласында қажетті баға 

ақпаратын жинау үшін 

шешілетін міндеттерді анықтау 

және қою. 

«Мұнай нарығында баға белгілеу» пәні бағаның 

қалыптасу және қозғалыс ерекшелігін, мұнай 

өнімдері нарығында баға белгілеу 

тұжырымдамасын, баға белгілеу процестеріне 

мемлекеттік әсер ету нысандарын, мұнай өнімдері 

нарығында баға белгілеуді жетілдіру бойынша 

кешенді шаралар жүйесін әзірлеу және негізгі 

бағыттарды анықтау, қазіргі мұнай өнімдері 

нарығының жағдайын талдау; мұнай өнімдері 

нарығында негізгі баға құрайтын факторларды 

анықтау және зерттеу мәселелерін зерттеумен 

байланысты мәселелер шеңберін қамтиды./ 

«Тауарлар мен қызметтер нарығында баға белгілеу» 

пәні кәсіби қызметте баға белгілеудің ұғымдық 

аппаратын қолдануға мүмкіндік береді; нақты 

тауарлар мен қызметтер нарығында баға 

белгілеудің негізделген баға стратегиясын, 

білу: «Мұнай нарығында баға белгілеу» курсының 

теориялық негіздерін, баға белгілеудің, мұнай-газ 

өнеркәсібі экономикасының, бағаны мемлекеттік 

реттеудің теориялық мәселелерін; жүйелік және 

салыстырмалы талдау, синтез, топтау, индекстер, 

мұнай өнімдеріне баға белгілеу проблематикасына 

қатысты сараптамалық бағалау әдістерін./ «Тауарлар 

мен қызметтер нарығында баға белгілеу» курсының 

теориялық негіздері нарық жағдайында баға белгілеу 

әдіснамасы саласында теориялық білім алуды көздейді; 

нақты тауарлар мен қызметтер нарығында баға 

белгілеу стратегиясы мен тактикасын талдау. 

қолдана білу керек: мұнай өнімдеріне бағаның өсуін 

шектеу механизмін анықтауды, оларды 

тұрақтандыруды және энергия тасымалдаушылардың 

осы маңызды түріне бағаны одан әрі төмендету үшін 

алғышарттарды құруды; баға белгілеу жүйесі мен 
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тактикасын және дұрыс әдістемесін таңдауда 

бағдарлану; баға белгілеу механизміне әсер ететін 

факторларды талдау; баға белгілеу үшін қажетті 

мәліметтерді жинау, талдау бойынша ақпаратты 

іздестіруді жүзеге асыру; баға белгілеу саласында 

міндеттерді шешу үшін экономикалық, әлеуметтік, 

басқарушылық ақпарат көздерін пайдалану. 

аралас экономикалық жүйелер мен құралдар 

(монополияға қарсы реттеу, сыртқы экономикалық 

қызметті реттеу, салық салу) арасындағы мұнай 

өнімдері нарығын мемлекеттік реттеу механизмінде 

тиімді арақатынастың қажеттілігін негіздеуді. кредит 

беру және т. б.)./ тауарлар мен қызметтер нарығында 

негізгі баға құраушы факторларды анықтау; баға 

есептеу техникасын қарастыру және қолдану, әр түрлі 

баға құраушы факторларды есепке ала отырып 

үстемеақыны анықтау; ҚР және әлемдік нарықта баға 

құру ерекшеліктерін зерттеу және бағаны реттеу 

тәртібін анықтау. 

меңгеру  керек: мұнай өнімдерінің өзіндік құнын 

басқарудың кешенді бағдарламасының концепциясын 

және оны енгізу үшін қажетті шараларды қолдану 

тетігін; мұнай өнімдері бағасының салық элементтерін 

жетілдірудің негізгі бағыттарын анықтау және негіздеу; 

мұнай өнімдеріне бағаларды мемлекеттік реттеуді 

енгізудің объективті алғышарттарын талдау және оны 

жүзеге асыру бойынша шаралар жүйесін әзірлеу./ 

есептеу техникасымен және әртүрлі баға құраушы 

факторларды ескере отырып, оларға тиісті үстемеақы 

белгілеумен; мамандардың практикалық қызметінде 

туындайтын экономиканың түрлі салаларында баға 

белгілеудің нақты мәселелерін шешу бойынша тұрақты 

дағдылармен; баға белгілеу саласында қойылған 

міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты жинаудың, 

өңдеудің және талдаудың қазіргі заманғы әдістерімен 

 

 

Пән атауы CSS  3215 Сандық жүйелер мен желілер  Minor* 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Ақпараттық коммуникациялық жүйелер мен желілердің ақпараттық қауіпсіздігіне қатер көздерін зерттеу 

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)/ Ақпараттық технологиялар саласы 

Постреквизиттер Қорғау жүйесін модельдеу, Киберқауіпсіздікті басқару 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 



Ү АтМГУ 131-16-22   Элективті пәндер каталогы. Бірінші басылым 

18 
 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір тақырыбына 

білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық ноталарды тексеру, 

өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және зертханалық 

жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестр 5 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

КК48 белсенді аспаптар мен Цифрлық схемотехниканың логикалық негіздері. белсенді аспаптар жұмысының физикалық негіздерін, 
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КК49 радиотехникалық тізбектер мен 

олардың негізіндегі 

құрылғылардың базалық 

ұяшықтарын модельдеу мен 

эксперименталды зерттеудің 

заманауи әдістерін меңгерген; 

берілген бағдарлама бойынша 

радиоэлектрондық құралдарға 

эксперименттік зерттеулер 

жүргізуге қатысады, 

эксперимент сипаттамаларын 

құрастырады, цифрлық 

схемотехниканың жұмыс істеу 

алгоритмдерін игереді 

Логика алгебрасының негізгі ұғымдары мен 

заңдары. Логикалық элементтер. Дизъюнктивтік 

қалыпты формалар. Логикалық функцияларды 

азайту. Комбинационные схемалары. Шифраторлар 

және дешифраторлар. Қосындылағыштар. 

Сумматорлар. Компараторлар. Триггер 

құрылғылары. Регистрлер. Есептегіштер. Сандық 

есте сақтау құрылғылары. 

олардың сипаттамаларын, параметрлерін, модельдерін, 

микроэлектрондық бұйымдар технологиясының 

негіздерін және интегралдық схемалардың базалық 

ұяшықтарын құру принциптерін, пайдалану 

шарттарының аспаптар мен микроэлектрондық 

бұйымдардың жұмысына әсер ету механизмдерін, 

ақпарат түрлерін және оны ЭЕМ-де ұсыну тәсілдерін, 

цифрлық схемотехниканың жұмыс істеу алгоритмдерін 

біледі; 

 

 

Пән атауы MKNiNp 3216  Мұнай нарығының маркетингтік коммуникациялары/ MK 3216 Маркетингтік 

коммуникацияларMajor*   

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушыларға мұнай және мұнай құбырларының маркетингтік коммуникациялары саласында 

тереңдетілген және жүйелендірілген білім беру, сондай-ақ алға жылжыту бойынша қызметті 

ұйымдастырудың практикалық дағдыларын қалыптастыру./ Маркетингтік коммуникациялық саясатты 

ұйымдастыру және жүргізу үшін және оның негізінде кәсіпорынның коммуникациялық стратегияларының 

тиімділігін бағалау үшін қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

 

Пререквизиттер Қазақстанның отын-энергетикалық кешені, Экономика негіздері, Кәсіпорын экономикасы, Коммерциялық 

қызмет негіздері, Мұнай нарығын тұтынушылардың мінез-құлқы, Маркетингтік логистика 

Постреквизиттер Әлемдік мұнай нарығы, мұнай саласындағы бәсекелестердің қызметін талдау, Мұнай саласындағы 

маркетингті басқару, Мұнай-газ саласындағы инновациялық жобалар маркетингі 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 
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- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 6 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

КК50  

КК51 

Қабілетті: жарнамалық және PR-

хабар құру; жарнамалық ақпаратты 

PR кампаниясын жоспарлау; 

бәсекелестердің коммуникациялық 

қызметін талдау; жарнамалық және 

PR ақпаратты тарату құралдарын, 

«Мұнай нарығының маркетингтік 

коммуникациялары» пәні мұнай-газ 

технологиялық жабдықтарының техникалық 

жағдайын есептеу және сандық бағалау 

әдістемелерін; мұнай-газ құбырларының 

жұмысын жобалау және пайдалану есебінің 

білу керек: мұнайды, мұнай өнімдері мен газды 

тасымалдау параметрлерін есептеу әдістерінің 

теориялық ережелерін, мұнай мен газды тасымалдау 

және сақтау техникасы мен технологиясын; 

көмірсутек шикізатының негізгі түрлерін және оны 

қайта өңдеу өнімдерін айдау үшін құбыр жүйелері 
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өткізуді ынталандыру әдістері мен 

құралдарын, мұнай сату нысандарын 

таңдау./ Қабілетті: компанияның 

нарықтық қатысуының тиімді 

стратегияларын әзірлеу үшін қазіргі 

заманғы іскерлік ортада бағдарлануға 

және бизнес-жобаларды 

инвестициялық және портфельдік 

басқаруды ескере отырып, тауар, баға 

және коммуникациялық саясат 

саласында кешенді және тиімді 

маркетингтік шешімдер қабылдауға. 

әдістерін және құбыр көлігі және мұнайды, 

мұнай өнімдері мен газды сақтау жүйелеріндегі 

негізгі технологиялық процестерді меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

/ «Маркетингтік коммуникациялар» пәні 

фирмалар мен компаниялардың 

коммуникациялық қызметінің тәжірибесінен 

өзекті мәселелерді қарастырады және зерттейді; 

маркетингтік коммуникация құралдарын, 

стратегиялар мен технологияларды зерттейді; 

жарнамалық және PR-акцияларды 

ұйымдастырудың практикалық дағдыларын 

меңгеруге мүмкіндік береді; тауарлар мен 

қызметтерді өткізу, жеке сату және жылжыту 

әдістерін; отандық және шетелдік нарықтарда 

компаниялардың коммуникациялық қызметінің 

бағыттарын. 

қалай құрылғанын; мұнай құбырларында, мұнай 

өнімдері құбырларында және газ құбырларында 

қолданылатын құбыр жабдықтарының негізгі 

түрлерін./ Маркетингтік коммуникациялардың 

мәнін, мақсаттарын, міндеттерін және құралдарын 

білу; Маркетингтік коммуникациялардың даму 

тарихын; коммуникациялық практиканың теориялық 

негіздері мен негізгі талаптарын; маркетингтік 

коммуникациялардың құралдарының жіктелуін; 

әдіснаманы, категориялық аппаратты және 

маркетингтік коммуникациялардың құралдарын 

меңгеру: жарнама, өткізуді ынталандыру, паблик 

рилейшнз, жеке сату және т. б.; 

қолдана білу керек: мұнайды, мұнай өнімдерін және 

газды магистральдық құбыржолдар арқылы 

тасымалдау кезінде болатын процестерді есептеу 

және талдау; мұнай, мұнай өнімдері мен газ 

құбыржол көлігі жүйелерін жобалау бойынша 

жұмыстарды орындау; мұнай, мұнай өнімдері мен 

газды тасымалдау және сақтау объектілерінде 

мұнай-газ тасымалдау жүйелері объектілерін 

пайдалану тиімділігін арттыру үшін қолданылатын 

жабдықтарды ауыстыру және жаңғырту бойынша іс-

шараларды әзірлеу./ тұтынушылардың 

мотивациялық психологиясын және жарнама 

айналымындағы тұтыну себептерін талдау; 

жарнамалық қызмет нарығында зерттеу жүргізу, 

фирманың, ұйымның, басқарудың, кәсіпорынның 

коммуникациялық қызметін жоспарлаудың 

коммуникациялық қызметіне талдау жүргізу; 

жарнаманың экономикалық және психологиялық 

тиімділігін есептеу; GRP көрсеткіштерін есептеу, 

жарнама агенттігімен шарт жасау. 

меңгеруі керек: мұнай, мұнай өнімдері мен газ 

жүйелерін пайдалану бойынша жұмыста дағдысы 

болуы тиіс;  мұнай-газ тасымалдау жүйелері 
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объектілерін пайдалану тиімділігі мен құбырлардың 

өткізу қабілетін арттыру бойынша іс-шараларды 

әзірлеу./ жарнамалық қызметтер нарығында зерттеу 

жүргізу, маркетингтік коммуникация бюджетін 

қалыптастыру дағдыларын, әдістерін меңгеру; 

презентациялар өткізу, жарнамалық және PR-

хабарлама құру; жарнамалық және PR-қалыптауды 

жоспарлау; бәсекелестердің коммуникациялық 

қызметін талдау; жарнамалық және PR-ақпаратты 

тарату құралдарын, өткізуді ынталандыру әдістері 

мен құралдарын, жеке сату нысандарын таңдау. 

 

 

Пән атауы MSZI 3216 Ақпаратты қорғау жүйесін модельдеу Minor* 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Белгілі бір математикалық модельдің осы нақты объектісіне сәйкестігін белгілеу процесін жүзеге асыратын 

математикалық модельдеу әдістерін қолдану бойынша тәртіптік құзыреттерді игеру және нақты объектінің 

сипаттамаларын алу үшін осы модельді зерттеу. 

Пререквизиттер Ақпараттық технологиялар саласы, Сандық жүйелер мен желілер 

Постреквизиттер Киберқауіпсіздікті басқару 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 



Ү АтМГУ 131-16-22   Элективті пәндер каталогы. Бірінші басылым 

23 
 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 6 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

КК52 

КК53 

Қорғау объектілерінің 

ерекшеліктерін есепке ала 

отырып, ақпараттық 

қауіпсіздікті басқарудың 

күрделі жүйелері мен 

кешендерін жобалау, 

техникалық объектілер мен 

басқару жүйелерін сынау 

бағдарламалары мен 

әдістемесін әзірлеу. 

Сызықтық регрессиялық модельдер. Модельдің 

сенімділігін анықтау. Статистикалық 

гипотезаларды тексеру. Жүйелерді моделдеудің 

интеграцияланған ортасы. Сызықты емес 

модельдер. Параметрлерді анықтауды тікелей іздеу 

әдісі. Сызықты емес модельдер. Параметрлерді 

анықтаудың симплексті әдісі. Модельдеу 

нәтижелерін өңдеу. Сызықсыз модельдердің 

параметрлерін анықтау Гаусс әдісі. Модельдеу 

нәтижелерін өңдеу. Параметрлерді анықтаудың 

градиенттік әдісі. Модельдеу нәтижелерін өңдеу. 

Дифференциалдық теңдеулермен сипатталған 

модельдердің параметрлерін анықтау. Модельдеу 

нәтижелерін өңдеу. Статистикалық және 

имитациялық модельдеу. 

Білуі керек: қорғау объектілерін математикалық 

сипаттау әдістерін; техникалық жүйелерді сынау 

бағдарламалары мен әдістемелерінің негіздерін, қазіргі 

заманғы математикалық әдістерді, техникалық және 

бағдарламалық құралдарды қолдана отырып, 

объектілердің қорғалуын Эксперименталды зерттеу 

нәтижелерін өңдеу әдістерін. 

қолдана білу керек: математикалық модельдің түрін 

сауатты бағалау. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері үшін 

модельдердің параметрлерін анықтау. жүйелерді 

жобалауға техникалық тапсырмалар дайындау, 

заманауи математикалық әдістерді, эксперимент 

нәтижелерін өңдеудің техникалық және бағдарламалық 

құралдарын қолдана отырып, объектілердің қорғалуын 

тексеру үшін эксперименттік зерттеулер жүргізу. 
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Пән атауы SMNR 3219 Мұнай нарығының стратегиялық маркетингі/ SM 3219  Стратегиялық маркетинг 

 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушыларға мұнай нарығының стратегиялық маркетингінің мәні мен міндеттері, оның қазіргі 

жағдайдағы орны мен маңыздылығы, стратегиялық маркетингтің механизмдері мен әдістері туралы түсінік 

беру./ Маркетинг процесінің идеологиялық негіздері туралы айқын түсінік беру және нарыққа бағдар - бұл 

фирманың экономикалық және әлеуметтік таңдауын анықтайтын негізгі шарт екенін көрсету 

Пререквизиттер Маркетингке кіріспе, Мұнай нарығын тұтынушылардың мінез-құлқы, Маркетингтік логистика, Мұнай 

нарығындағы баға белгілеу 

Постреквизиттер Әлемдік мұнай нарығы, Мұнай саласындағы бәсекелестердің қызметін талдау, Мұнай саласындағы 

маркетингті басқару, Мұнай- газ саласындағы инновациялық жобалардың маркетингі. 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 
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зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 6 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

КК55 

КК56 

Қабілетті: компанияның 

мұнай нарығына қатысуының 

тиімді стратегияларын әзірлеу 

үшін заманауи іскерлік ортада 

бағдарлану./ 

Қабілетті: 

балансталған басқару 

шешімдерін дайындау 

мақсатында компаниялардың 

функционалдық стратегиялары 

арасындағы өзара байланысты 

талдау; ұйымның маркетингтік 

стратегиясын әзірлеуге қатысу, 

оны іске асыруға бағытталған 

іс-шараларды жоспарлау және 

жүзеге асыру; ұйымның 

стратегиясын әзірлеу және іске 

асыру кезінде корпоративтік 

әлеуметтік жауапкершілік 

аспектілерін ескеруге қабілетті 

Мұнай нарығындағы стратегиялық маркетингтің 

тұжырымдамасы мен мәні. Мұнай өнеркәсібінің 

даму тарихы. Мұнай нарығындағы стратегиялық 

маркетингтік мақсат қою. Мұнай нарығы ортасын 

стратегиялық маркетингтік талдау. 

Мұнай-газ кешенінің қазіргі жағдайы: негізгі 

проблемалар, оның келешектегі дамуының 

қоғамдық қажетті шарттарының бағыттары мен 

ауқымы. Мұнай және газ өнеркәсібінің ресурстық 

базасы. Мұнай мен газдың әлемдік нарығының 

даму заңдылықтары. Мұнай нарығының 

жаһандануы. 

Нарықтық жағдайларда мұнай-газ кешенінің жұмыс 

істеуі. Мұнай-газ өнеркәсібіндегі сұраныс пен 

ұсыныс. Мұнай және мұнай өнімдерінің нарығы. / 

Стратегиялық маркетингтің мәні. Маркетинг 

стратегиясын әзірлеу. Маркетинг стратегиясын 

таңдау. Маркетингтегі Стратегиялық жоспарлау. 

Қажеттіліктерді талдау және базалық нарықты 

анықтау. Тауар саясаты бойынша стратегиялық 

шешімдер. Өткізу арналары бойынша стратегиялық 

шешімдер. Баға белгілеу кезіндегі стратегиялық 

білу: мұнай нарығындағы маркетинг стратегияларын 

таңдау критерийлері, түрлері, мақсаттары; мұнай 

нарығындағы маркетингтік стратегиялардың 

тиімділігін бағалау әдістері; мұнай нарығында 

маркетингті басқару және шешім қабылдауды 

ұйымдастыру принциптері 

қолдана білуі  керек: мұнай нарығындағы маркетинг 

ортасын талдау кезінде ақпаратты жүйелеу және 

жалпылау, талдау нәтижелерін интерпретациялау, 

мұнай нарығының даму тенденцияларын анықтау; 

нақты маркетингтік жағдайларды талдау кезінде 

мәселелерді анықтау және шешу, әлеуметтік-

экономикалық тиімділік критерийлерін ескере отырып, 

оларды шешу тәсілдерін ұсыну; мұнай нарығының 

тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін маркетинг 

ортасын талдау нәтижелерінің негізінде маркетингтік 

стратегияларды әзірлеу, өз бетінше шешім қабылдау 

және олардың оптималдығын бағалау.; 

меңгеруі керек:  шешілетін міндетке сәйкес маркетинг 

стратегиясын таңдаудың әдіснамалық тәсілдерін; 

маркетинг ортасын бағалау бойынша практикалық 

жұмыс әдістерін; маркетинг стратегиясын тиімді 
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шешімдер. Коммуникация бойынша стратегиялық 

шешімдер. Кәсіпорынның өсу стратегиясы. 

жүзеге асыруды қамтамасыз ететін іс-шараларды 

әзірлеу негіздерін; мұнай нарығында заманауи 

ақпараттық технологияларды тарта отырып, 

маркетингтік стратегияларды әзірлеу бойынша қажетті 

материалдарды библиографиялық іздеу әдістерін. 

 

 

Пән атауы UPNR 4303 Мұнай нарығында сатуды басқару/  UTP 4303 Сауда жобаларын басқару 

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Болашақ мамандардың тиісті теориялық білімі мен тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру, мұнай 

нарығындағы сатуды барынша тиімді басқару және бақылау./ Маркетинг бакалаврларында кәсіби қызметті 

жүзеге асыруға дайындықты, сауда жобаларын басқара білуді және оларды жүзеге асыруға дайындықты 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер Коммерциялық қызмет негіздері, Мұнай нарығын тұтынушылардың мінез-құлқы, мұнай нарығындағы баға 

белгілеу, Мұнай кәсіпорнында маркетингтік қызметті ұйымдастыру 

Постреквизиттер Әлемдік мұнай нарығы, Мұнай саласындағы бәсекелестердің қызметін талдау, Мұнай саласындағы 

маркетингті басқару, Мұнай-газ саласындағы инновациялық жобалар маркетингі 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 



Ү АтМГУ 131-16-22   Элективті пәндер каталогы. Бірінші басылым 

27 
 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестр 7 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

 

 

КК60 

КК61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меңгеру: тауарларды сату 

технологиясын; жеке сату әдістерін; 

тұтынушылардың сатып алу тәртібіне 

тікелей және жанама әсер ету әдістерін./ 

Меңгеруі: керек: жобалық ақпаратты 

алу, сақтау және өңдеудің негізгі 

әдістерін, тәсілдерін және құралдарын; 

қазіргі заманғы технологияларды сауда 

жобаларын басқару; сауда саласында 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың 

экономикалық және әлеуметтік 

жағдайларын бағалай білу; сауда 

ерекшеліктеріне қатысты жобалық 

талдау мен жобалық менеджменттің 

бағдарламалық қамтамасыз ету 

құралдарын. 

Мұнай нарығындағы сатуды басқарудың мәні. 

Мұнай және газ өнеркәсібіндегі басқару. Сату 

стратегиясы. Сатуды жедел басқару. Шикізат 

базасын қалпына келтіру процестерінің 

нашарлауын өтейтін негізгі шаралар. Мұнай 

нарығындағы сатудың ақпараттық технологиялары. 

Тауарды таңдау, жеткізу көздері. Мотивация мұнай 

нарығындағы сатуды басқарудың маңызды 

компоненті ретінде. Негізгі әлемдік мұнай 

нарықтарының жұмыс істеу ерекшелігі./ Жобалау 

қызметі. Сауда жобаларын басқару қажеттілігі. 

Жобаларды басқарудың негізгі ұғымдары, сауда 

жобаларын басқарудағы субъектілер мен 

объектілер. Сауда жобаларын басқарудың қазіргі 

тұжырымдамасы. Сауда жобасын жүзеге асыруды 

ұйымдастыру. Желілік жоспарлау. Сауда 

жобаларын басқаруды жетілдіру тәсілдері. Жоба 

ресурстарын басқару. 

 

білу керек: мұнай нарығында сатуды 

басқарудың негізгі ұғымдары мен 

принциптерін; сату стратегиясын; сатуды 

ұйымдастырушылардың мақсатты белгілерін 

анықтау әдістерін; негізгі клиенттермен 

жұмыс істеудің сипатты ерекшеліктерін; сауда 

кеңістігін ұйымдастыру тәсілдерін. 

қолдана білуі керек: сатудың әртүрлі 

стратегияларын қолдануды; жеке сатуды 

ұйымдастыруды және мұнай нарығындағы 

негізгі клиенттермен қарым-қатынасты 

басқаруды; сатуды ұйымдастыру кезінде 

қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 

қолдануды; сату үшін кадрлар даярлау және 

уәждеу бағдарламаларын әзірлеуді; сату 

көлемін болжау тәртібі мен процесін 

әзірлеуді. 

меңгеруі керек: сатуды басқару 

технологиясын; жеке сату әдістерін; 
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тұтынушылардың сатып алу тәртібіне тікелей 

және жанама әсер ету әдістерін. 

 

 

Пән атауы MirNR 4220 Әлемдік мұнай нарығы/ MirTR 4220 Әлемдік сауда нарығы 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Әлемдік мұнай және мұнай өнімдерінің нарықтарын зерттеу, нарықты іргелі және техникалық талдауды, 

мұнайды қайта өңдеуді және оның мұнай өнімінің сапасына әсерін, тәуекелдерді басқаруды, сауда 

операцияларын қаржыландыруды қоса алғанда, мұнай нарығындағы физикалық және "қағаз" мәмілелердің 

барлық аспектілерін түсіну./ Сыртқы сауда қатынастарының қызмет етуінің теориялық аспектілерін зерттеу, 

негізгі проблемаларды, елдер арасындағы сыртқы сауда қатынастарының даму үрдістерін анықтау. 

Пререквизиттер Мұнай нарығын тұтынушылардың мінез-құлқы,  Мұнай саласындағы маркетингті басқару 

Постреквизиттер Мұнай саласындағы бәсекелестердің қызметін талдау, Мұнай саласындағы маркетингті басқару, Мұнай-газ 

саласындағы инновациялық жобалар маркетингі 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 
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тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестр 7 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

КК57 

КК58 

Қабілетті: мұнай нарығын дамытудың 

негізгі бағыттарын сипаттайтын 

техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерді талдау және 

халықаралық нарықтарға мұнай 

өнімдерін жеткізу кезінде шығындарды 

қалыптастыру және шығындардың көлік 

жұмысының пайдалану және 

экономикалық көрсеткіштеріне 

тәуелділігі. 

Әлемдік мұнай және газ нарықтарына 

әсер ететін факторларды ескере отырып, 

қазақстандық мұнай-газ жобаларын 

басқару мәселелерімен (оның ішінде 

шетелдік инвесторлардың қатысуымен) 

кәсіби деңгейде болашақ мамандарға 

айналысуға, сондай-ақ мұнай-газ 

жобаларын шетелде (оның ішінде өнімді 

бөлу туралы келісім шарттарында) 

жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

Шет елдердің мұнай өнеркәсібіндегі мемлекеттік 

реттеу. Шет елдердің мұнай өнеркәсібіндегі 

мемлекеттік реттеудің түрлері мен әдістері. 

Мемлекеттік реттеудің негізгі құралдары. Әлемдік 

мұнай өнеркәсібінде салық салу және баға 

белгілеудің негізгі принциптері. Мұнай, газ және 

мұнай өнімдерінің әлемдік нарықтарының 

сұранысындағы, ұсыныстарындағы және 

дамуындағы негізгі үрдістер. Мұнай-газ 

компанияларының даму стратегияларының түрлері. 

Мұнай мен газды сатуға арналған 

келісімшарттардың мазмұны. Мұнай мен газды 

әлемдік өндірудің қазіргі жай-күйі мен даму 

перспективаларын, қорлардың өсуін, мұнай 

өнімдерін өндіру мен тұтынуды талдау. 

/ Әлемдік (дүниежүзілік) шаруашылық, 

Халықаралық еңбек бөлінісі, әлемдік нарық. 

Халықаралық экономикалық қатынастар ұғымы, 

олардың негізгі формалары.  Әлемдік нарық. 

Әлемдік нарық конъюнктурасы. Халықаралық 

білуі керек: әлемдік мұнай секторының 

құрылымын; әлемдік мұнай өнеркәсібінің 

даму динамикасын; ұлттық экономиканы 

дамытудағы (әлем елдері бойынша) мұнай 

өнеркәсібінің рөлі мен маңызын; шет елдердің 

мұнай өнеркәсібіндегі мемлекеттік реттеудің 

нысандары мен әдістерін; әлемдік мұнай 

саудасының сипаттамасын; мемлекеттік 

реттеудің негізгі құралдарын (жер қойнауы 

мен инфрақұрылымға қол жеткізу режимі, 

лицензиялау жүйесі, салық салу, қоршаған 

ортаны қорғауды бақылау); әлемнің әртүрлі 

елдерінің әлемдік мұнай өнеркәсібіне 

инвестициялау ерекшеліктерін;; мұнай 

нарығының негізгі типтері; мұнай-газ 

компанияларының даму стратегияларының 

түрлері. 

меңгеруі керек: негізгі геосаяси факторларды 

бағалауды; әлемдік мұнай өнеркәсібінің 

дамуын анықтауды; барлау мен өндірудегі 
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іскерліктер мен дағдыларды 

қалыптастыру./Қабілетті: сауда 

нарығының әртүрлі сегменттерінің бір-

біріне әсерін талдау және әлемдік қор 

нарықтарының серпінін және олардың 

экономикалық дамуға әсерін бағалау. 

Әлемдік нарықтардың конъюнктурасын 

талдау дағдыларын меңгеру 

коммерциялық шешімдердің негіздемесі 

болып табылады: нарықты немесе нарық 

сегментін айқындау, нарыққа шығудың 

неғұрлым қолайлы сәтін анықтау; төлем 

бағасы мен шарттарын қоса алғанда, 

жеткізудің немесе сатып алудың 

коммерциялық шарттарын 

қалыптастыру. 

саудадағы баға белгілеу. Халықаралық 

экономикалық қатынастар жүйесіндегі 

халықаралық сауда орны. Сыртқы сауда қызметін 

реттеудегі мемлекеттің рөлі. Сыртқы сауданы 

халықаралық (көпжақты) реттеу. Қазақстанның 

сыртқы саудасы және оны реттеу. Халықаралық 

қызметтер нарығы. 

келісімшарттық келісімдердің ең тиімді 

нысандарын анықтауды; мұнай, газ және 

мұнай өнімдерінің әлемдік нарықтарының 

сұранысындағы, ұсыныстарындағы және 

дамуындағы негізгі үрдістерді анықтауды; 

мұнай-газ тізбегінің жекелеген 

сегменттеріндегі шығындар динамикасын 

бағалауды; Мұнай және газ шетелдік 

нарықтарын ырықтандырудың негізгі 

факторлары мен салдарын анықтауды; әртүрлі 

елдердің мұнай өнеркәсібін мемлекеттік 

реттеудің негізгі нысандары мен әдістерін 

анықтауды. 

меңгеруі керек: мұнай мен газды әлемдік 

өндірудің қазіргі жағдайы мен даму 

перспективаларын талдау әдістерін, 

қорлардың өсуін, мұнай өнімдерін өндіру мен 

тұтынуды; шетелдік мұнай-газ 

компанияларының даму стратегиясын анықтау 

принциптерін. 

 

 

Пән атауы ADKNS 4304/ BARTiU 4304 Мұнай саласындағы бәсекелестердің қызметін талдау/ Бизнес тауарлар мен 

қызметтер нарығын талда Major* 

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Мұнай саласындағы бәсекелестердің қызметін кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы мұнай-газ кешенінің 

салалары мен кәсіпорындары деңгейінде талдаудың заманауи әдістерін тиімді қолдану үшін қажетті 

құзыреттерді қалыптастыру./ тауарлар мен қызметтер нарығының бизнес талдауының негізі мен мәнін, 

фирманың нарықтағы бәсекелестік позициясына әсер етудің қазіргі маркетингтік механизмінің теориясы мен 

тәжірибесін зерттеу. Білім алушыларда кәсіпорынның маркетингтік қызметінің тәуекелін төмендету, 

басқарушылық шешімдердің тиімділігін арттыру үшін, ал белгілі бір жағдайларда – нарықтық процестерді 

реттеу үшін тауарлар мен қызметтер нарығының бизнес талдауын қалай жүзеге асыру керектігі туралы нақты 

түсінік қалыптастыру. 

Пререквизиттер  Мұнай кәсіпорнында маркетингтік қызметті ұйымдастыру, Мұнай нарығын тұтынушылардың мінез-құлқы/ 

Әр түрлі сегменттердегі тұтынушылардың әрекет 

Постреквизиттер Мұнай саласындағы маркетингті басқару, Өнімнің сапасын басқару 
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Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестр 7 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 
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коды 

КК62 

КК63 

Бәсекелестік талдау жүргізуге қабілетті; ұйымның 

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету бойынша 

ұсыныстарды тұжырымдауға; мұнай-газ секторы 

кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

бойынша шешім қабылдау үшін ақпаратты өңдеуге 

қабілетті./ Компанияның ұйымдастырушылық-

басқарушылық қызметіне байланысты нақты 

жағдайларды талдау дағдылары, компанияның 

ұйымдық құрылымындағы орнын анықтау, бар 

проблемаларды анықтау, ұсынымдарды 

тұжырымдау, стандартты емес жағдайларда өзіне 

басқарушылық міндеттерді қабылдау дағдылары. 

Оқу курсында мұнай нарығындағы бәсекелестердің 

қызметін талдау, бәсекелестікті бағалау әдістері 

және оның негіздемесі, стратегиялық бәсекелестік 

талдаудың алдын ала аспектілері қарастырылады. 

Бәсекелестік ортаны зерттеу әдістері келтірілген. 

Бәсекелестерді бағалау әдістері, бәсекелестердің 

өнімдік және бағалық коммуникативтік және өткізу 

қызметін талдау әдістері сипатталған./ Бизнес 

талдаудың теориялық негіздері, міндеттері мен 

мазмұны, оның әдістері мен құралдары 

қарастырылады. Бизнес процестер жүйесін құру 

мақсаттары бизнес процестерді регламенттеу және 

құжаттау. Бизнес-процесс үшін басқару циклін 

ұйымдастыру. 

 

 

Экономикалық субъектілердің инновациялық және 

тұрақты дамуын басқару мақсатында бизнес 

талдауды қолдану бойынша негізгі әдістемелік 

ережелер ашылады. Бағалау жүргізу мақсаттары, 

"қаржылық жағдай", "қаржылық тұрақтылық" 

ұғымдары. Банктің активтері мен пассивтерін, 

капиталдың жеткіліктілігін және қызметтің 

қаржылық нәтижелерін бағалау. 

 

 

Курсты оқу нәтижесінде: 

- білу: өндірістік және 

коммерциялық кәсіпкерліктегі 

шаруашылық және экономикалық 

процестерді дұрыс түсіндіру үшін 

Экономикалық талдаудың арнайы 

әдістерін; экономикалық 

зерттеулердің ауқымын анықтауды; 

- қолдана білуі  керек: шаруашылық 

жағдайдың толық сипаттамасын 

әзірлеу; басқарушылық шешімдерді 

әзірлеу. 

- экономикалық зерттеулердің 

заманауи әдістерін меңгеру. 

 

 

Пән атауы UKB 4304  Киберқауіпсіздікті басқаруMinor*    

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Кәсіби қызметтің ақпараттық ресурстары мен ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету бойынша білім, білік және дағдыны меңгерудің базалық деңгейін қалыптастыру. 

Пререквизиттер Сандық жүйелер мен желілер, ақпаратты қорғау жүйесін модельдеу 

Постреквизиттер Диплом алдындағы практика, өндірістік практика 2 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 
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1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестр 7 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 
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КК64 

КК65 

ақпараттық қауіпсіздік саласындағы 

ұйымның қызметін нормативтік-

құқықтық актілерге сәйкестігіне 

талдау жасау;  

ақпараттық жүйелердің осалдығы мен 

тәуекелдерін талдау және бағалау, 

ұйымдағы ақпаратты қорғау жүйесін 

жобалау, ақпаратты қорғау 

құралдарын орнату және баптау 

Ақпараттық қауіпсіздік түсінігі. Ақпараттық 

қауіпсіздік мәселелерінің маңыздылығы мен 

күрделілігі. Компьютерлік жүйелердегі қауіптер. 

Қауіптерді жіктеудің негізгі анықтамалары мен 

критерийлері. Қолжетімділіктің ең көп тараған 

қатерлері. Мемлекет деңгейіндегі ақпараттық 

қауіпсіздік. 

Қорғау. Мемлекет деңгейіндегі ақпараттық 

қауіпсіздік. Ақпараттық қауіпсіздіктің заңнамалық 

деңгейі. Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы 

стандарттар мен ерекшеліктер. Ақпараттық 

қауіпсіздіктің процедуралық деңгейі. Ақпараттық 

қауіпсіздіктің негізгі бағдарламалық-техникалық 

шаралары. Идентификация және аутентификация, 

қатынасты басқару. 5.4.2.сигналды басқару: негізгі 

ұғымдар, қатынауды рольдік басқару, Java 

ортасында қатынауды басқару, бөлінген Объектілік 

ортада қатынауды басқаруға мүмкін болатын тәсіл. 

Әртүрлі деңгейдегі объектілердің 

киберқауіпсіздігін қамтамасыз ету 

технологияларының негізгі түсініктері мен 

мазмұнын білу (жүйе, жүйе объектісі, объект 

компоненті), бұл объектілерде қолданылатын 

ақпараттық технологиялармен байланысты, 

сондай-ақ қорғалатын объектілердің ақпараттық 

қауіпсіздігін басқару процестері. 

Зерттелетін құбылыстарды, үрдістерді және 

жобалық шешімдерді талдау әдістерін қолдана 

білу және азаматтар мен ұйымдардың негізгі 

заңды мүдделерінің бұзылуынан туындайтын 

жағдайларда құқықтық шешімдерді талап ететін 

ІТ - технологияларды әзірлеу кезінде заң және 

заңға тәуелді актілерде бекітілген негізгі 

талаптарды қолдана білу. 

Берілген әдістеме бойынша эксперименттер 

жүргізу дағдыларын меңгеру, нәтижелерді 

өңдеуді жүзеге асыру, қателіктерді бағалау 

және алынған нәтижелердің дұрыстығын 

анықтау; киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мәселелері бойынша ғылыми-техникалық 

әдебиеттерді, нормативтік және әдістемелік 

материалдарды іріктеуді, зерделеуді және 

қорытуды жүзеге асыру  қабілеті. 

 

Пән атауы UMNO 4305 Мұнай саласындағы маркетингті басқару/ UKP 4305 Өнімнің сапасын басқару 

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Мұнай-газ секторының маркетингтік қызметін басқару бойынша білім алу, біліктер мен дағдыларды 

қалыптастыру, кәсіпорынды маркетингтік басқарудың принциптері мен әдістерін меңгеру, стратегиялық және 

тактикалық шешімдер қабылдау./ Болашақ мамандарға 9000 сериялы ИСО халықаралық стандарттарының 

ұсынымдарына сәйкес мұнай-газ өндіру саласы кәсіпорындарында және экономиканың басқа да салаларында 

өнім сапасын басқаруды ұйымдастыру бойынша теориялық негіздер мен практикалық ұсыныстар беру, 

сондай-ақ алған теориялық және практикалық дағдыларды практикада қолдана білу. 

Пререквизиттер Мұнай нарығын тұтынушылардың мінез-құлқы, мұнай нарығындағы сатуды басқару, әлемдік мұнай нарығы 

Постреквизиттер Мұнай-газ саласындағы инновациялық жобалар маркетингі 
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Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестр 7 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 
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коды 

 

 

 

КК66 

КК67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дағдысы болу керек: мұнай-газ 

секторындағы кәсіпорындағы 

маркетинг қызметінің 

жұмысын ұйымдастыру; 

нарықтық конъюнктураны 

талдау және корпоративтік 

деңгейде стратегиялық 

маркетингтік шешімдерді 

әзірлеу; маркетингтік 

зерттеулер жүргізу және 

алынған нәтижелер негізінде 

функционалдық деңгейде 

маркетингті басқару бойынша 

шешім қабылдау; аспаптық 

деңгейде маркетингті басқару; 

маркетинг жоспарын құру; 

маркетинг аудитін жүргізу./ 

Дағдысы болу керек: өнімнің 

өмірлік циклінің барлық 

кезеңдерінде сапаны 

басқарудың негізгі құралдарын; 

сапаны қамтамасыз етудегі 

ақпараттық технологияларды; 

сапа жүйелерін зерттеу, 

жоспарлау, басқару және аудит 

әдістерін; сапаны қамтамасыз 

ету процестерін талдау, 

синтездеу және оңтайландыру 

әдістерін. 

Курстың пәні мен міндеттері. Мұнай саласындағы 

маркетингті басқару концепциялары. Мұнай-газ 

өнеркәсібі кәсіпорындарындағы жоспарлау 

стратегиясы. Тауарларды әзірлеу: жаңа тауарларды 

әзірлеу және тауардың өмірлік циклінің мәселелері. 

Кәсіпорынның баға саясаты. Мұнай экспорттаушы 

елдердің ұйымы. Қазақстанның тігінен 

интеграцияланған мұнай компаниялары.  

Қазақстандық мұнай өнімдерінің нарығы. 

/ Өнім сапасын басқарудың негізгі түсініктері мен 

санаттары. Өнімді басқарудың сапасы мен 

тиімділігі. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мен 

сапасы. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. 

Сапаны басқаруға жүйелі көзқарас. Өнімнің сапа 

менеджментінің қазіргі концепциялары. Өнім мен 

сапа жүйелерін сертификаттау. Өнім сапасын 

басқарудағы Метрология. Өнім сапасын 

басқарудағы стандарттау. Сапаны басқарудың 

ұйымдастырушылық мәселелері. 

білу керек: маркетингтің мәні және мұнай саласындағы 

маркетингтік тәсілдің ерекшеліктері; әлемдік 

экономикадағы мұнай мен газдың маңызы; әлем және 

Қазақстанның мұнай-газ кешенінің қазіргі жағдайы 

туралы ақпаратқа ие болу. 

қолдана білуі керек: мұнай-газ кәсіпорынын жоспарлау 

және қызметімен байланысты міндеттерді қою кезінде 

стандартты емес шешімдер қабылдау.  

меңгеруі керек: мұнай саласындағы маркетингтік 

проблемалық жағдайларды жүйелі талдау дағдысы. 

 

 

 

Пән атауы MIPNS 4306 Мұнай- газ саласындағы инновациялық жобалардың маркетингі// UMI 4306 Маркетингтік 

инновацияны басқару   

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Мұнай-газ кешенінде ұйымдастыру және басқару кезінде енгізілетін инновациялық жобалар саласында; 
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мұнай және газ кен орындарын іздеу, барлау, игеру, пайдалану, мұнай мен газды жинау, дайындау, 

тасымалдау, өңдеу және инновациялардың тиімділігін экономикалық бағалау кезінде технологиялық 

инновациялар саласында құзыреттілікті қалыптастыру./ Болашақ мамандардың маркетингтік инновацияларды 

басқару үшін қажетті базалық теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.  Инновациялық 

өнімді нарыққа жылжытудың практикалық дағдыларын қалыптастыру, инновациялық әлеуетке, ұйымдағы 

инновациялық үдеріске диагностика жүргізу, сондай-ақ субъектінің инновация нарығындағы мінез-құлық 

ерекшеліктерін қарастыру. 

Пререквизиттер Сауда жобаларын басқару, мұнай саласындағы маркетингті басқару 

Постреквизиттер Диплом алдындағы практика, өндірістік практика 2 

Сабақ беру әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

1) лекциялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жасау және түрлендіру). 

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы 

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (RD 1 және RD2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және 

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 
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мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестр 8 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Құзырет коды Құзыреттілікті тұжырымдау 

КК68 

КК69 

Игеруі керек: инновациялық 

бағдарламаны немесе Жобаны, 

оның ішінде белгісіздік пен 

тәуекел факторларын ескере 

отырып сараптау әдістерін; 

мұнай-газ кешеніндегі 

инновациялық қызметті жүзеге 

асыру және әзірлеудің негізгі 

кезеңдеріне өзіндік зерттеу 

жүргізу дағдыларын. 

Өндірістік міндеттерді шешу 

үшін инновациялық әдістерді 

қолдану, заманауи 

инновациялық жобаларды 

қолдану арқылы белгісіздік 

жағдайында шешім қабылдау 

үшін ақпаратты талдау 

қабілеті./ Кәсіпорынның 

маркетингтік инновациялық 

қызметі көрсеткіштерінің 

жиынтығын бағалау қабілеті; 

инновациялық жобаларды 

талдау, инновациялық 

жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемелерін 

және бизнес-жоспарларын 

Инновациялар маркетингі: мәні мен функциялары. 

Кәсіпорынның инновациялық өнімдері мен жобаларын әзірлеу. 

Мұнай-газ саласындағы инновациялар нарығының 

сипаттамасы. Кәсіпорындағы инновациялар маркетингінің 

құралдары.. Инновациялық жобаның өмірлік циклі. 

Инновациялық өнім циклдерінің түрлері .  Жаңа өнімді жасау 

кезеңдері. Мұнай-газ саласындағы инновациялық жобаның 

маркетингін ұйымдастыру моделі. 

Мұнай-газ саласындағы инновациялық жобаларды 

маркетингтік зерттеу / маркетингтік инновациялар 

инновациялық саясаттың маңызды бағыттарының бірі ретінде. 

Кәсіпорында инновацияларды басқару. Адам қажеттілігі-

маркетингтік қызметтің инновациясын әзірлеудің негізі. 

Маркетингтік қызметтің нарықтық әлеуеті мен инновациялары 

ұйымның инновациялық дамуын басқару. 

білуге:  

- маркетинг мәселелері бойынша жаңа 

зерттеулердің негізгі нәтижелері; 

 - экономикалық агенттердің және 

нарықтардың мінез-құлық үлгілері;  

- инновацияларды маркетингтік сүйемелдеу 

кезеңдері; 

 - инновациялық жобаның тиімділігін 

бағалаудың негізгі әдістері. 

- ұйымның инновациялық бизнес-

жобаларының тиімділігін талдау және 

бағалау 

қолдана білуі керек: 

- инновациялық әлеуетке маркетингтік 

талдау жүргізу;  

- инновациялық өнім нарығына талдау 

жүргізу;  

- инновация маркетингінің жоспарын 

әзірлеу. 

- тауарларды сатып алу мен сатудың, 

сатып алушыларға сауда қызметін 

көрсетудің инновациялық жүйесін 

таңдауды жүзеге асыру, олардың 

экономикалық тиімділігіне талдау және 

бағалау жүргізу. 

меңгеруі: 
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қалыптастыру; инновациялық 

жобаларға қаржы ресурстарын 

тарту бойынша басқарушылық 

шешімдерді әзірлеу. 

-  инновациялық менеджмент саласында 

ғылыми зерттеулер жүргізу әдістемесі;; 

 - инновациялық маркетинг әдістерімен. 

- кәсіби қызметті дамытудың прогрессивті 

бағыттарын зерттеу, инновациялық сауда-

технологиялық немесе маркетингтік 

технологиялардың тиімділігін әзірлеу және 

бағалау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ү АтМГУ 131-16-22   Элективті пәндер каталогы. Бірінші басылым 

40 
 

ЖОО компоненті 

 

Пән атауы MBZ 1203 Іскерлік білім модулі 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Кәсіпкерлік қызметті дамыту туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру, ҚР кәсіпкерліктің нормативтік-

құқықтық базасын, бизнесті қаржыландыру көздерін білу; кәсіпорынның бизнес-жоспарын немесе 

инвестициялық идеяларды, кәсіпкерлік құпияны қорғау тәсілдерін жасай білу, қызметтен түскен шығындар 

мен табыстарды, өнімнің өзіндік құнын және компанияның таза пайдасын есептеу. Жаңа нарықтық 

мүмкіндіктерді табуға және бағалауға және бизнес-идеяны қалыптастыруға, өндіріс саласына нәтижелер мен 

жаңалықтарды бағалауға, дамыған нарықтық экономика жағдайында экономикалық ресурстарды модельдеуге, 

кәсіпкерлік жаңалықтарға қатысты жаңа мәліметтерді жинауға, өңдеуге және жүйелеуге қабілетті қажетті білім 

мен дағдыларды игеру. 

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Постреквизиттер Экономика негіздері, менеджмент негіздері, маркетингке кіріспе, коммерциялық қызмет негіздері, кәсіпорын 

экономикасы 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 
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ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 4 

Семестр 2 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Құзыреттілік коды  Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК 26 Қабілетті: бизнесті 

ұйымдастырудың принциптері, 

тәсілдері мен әдістерін 

сипаттау, инновациялық 

кәсіпорындардың, 

ұйымдардың, фирмалардың 

ерекшеліктерін ашу, 

экономикалық жағдай мен 

экономикалық шешімдерді 

бағалауда әр түрлі тәсілдерді 

ұйымдастыру, инновациялық 

жобаларды бағалау әдістерін, 

критерийлерін көрсету, 

инновациялық процестер 

саласында туындайтын 

проблемалардың жобалық 

шешімдерін құру, кәсіпорын 

үшін қауіптілік аймағын 

бағалау және оларды шектеу 

жолдарын дұрыс ұсыну. 

Курс бизнес түсінігі мен мәнін зерттейді. Бизнесті 

жүргізудің негізгі белгілерін, жаңа жұмыс 

орындарын, кәсіпкерлік фирмаларды құру 

тәсілдерін ашады. Шағын бизнестің экономикалық 

шараларын, капиталды, маркетингтік және 

қаржылық саясатты қарастырады. Кәсіпорынның 

бизнес-жоспарын немесе инвестициялық идеяны 

әзірлеу және құрылымы. Бизнесті қолдау 

шаралары. Қызметтің шығындары мен кірістері, 

өнімнің өзіндік құны және компанияның таза 

пайдасы. Компания қызметін талдау және бағалау. 

Қызметтің кез келген саласында бизнес құрудың 

тиімді жолдары. 

 

 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушылар: кәсіпкерлік 

қызметтің дамуы туралы түсініктерді, ҚР кәсіпкерліктің 

нормативтік-құқықтық базасын, бизнесті қаржыландыру 

көздерін білуі керек. Кәсіпорынның бизнес-жоспарын 

немесе инвестициялық идеяны жасай білу, кәсіпкерлік 

құпияны қорғау тәсілдері, қызметтен түскен шығындар 

мен табыстарды, өнімнің өзіндік құнын және 

компанияның таза пайдасын есептеу. Жаңа нарықтық 

мүмкіндіктерді табуға және бағалауға және бизнес-

идеяны қалыптастыруға, өндіріс саласына нәтижелер 

мен жаңалықтарды бағалауға, дамыған нарықтық 

экономика жағдайында экономикалық ресурстарды 

моделдеу қабілетіне, кәсіпкерлік жаңалықтарға қатысты 

жаңа мәліметтерді жинауға, өңдеуге және жүйелеуге 

мүмкіндік беретін қажетті білім мен дағдыларды алу. 

 

 

Пән атауы ITО 2202 Ақпараттық технологиялар саласы 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Ақпараттық жүйелерді пайдалану және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастырудың теориясы мен 

әдістеріне, кәсіпорынның дамуына ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың жүйелік әсеріне, 

кәсіпорынның ақпараттық жүйесін басқаруға үйрету. 

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 
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Постреквизиттер Сандық жүйелер мен желілер, ақпаратты қорғау жүйесін модельдеу 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 5 

Семестр 3 

 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік тұжырымдамасы Құзыреттілік коды  Құзыреттілік тұжырымдамасы 

   КК24 Қабілетті: Әртүрлі ақпараттық жүйелер мен 

технологиялардың ерекшеліктерін тану, 

бағдарламалық қамтамасыз етуді және қосылған 

жабдықтарды таңдауды түсіндіру, заманауи 

жүйелік бағдарламалық құралдарды, желілік 

технологияларды, мультимедиа 

Саланың ақпараттық 

технологиялары объектінің, 

процестің немесе мамандықтың 

әртүрлі салаларындағы 

құбылыстың жай-күйі туралы 

жаңа жоғары сапалы ақпарат 

Ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін 

ақпараттық интернет ресурстарын, бұлтты және 

мобильді сервистерді пайдалана алады; 

Деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін 

компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық 

және аппараттық қамтамасыз етуді қолдануға қабілетті; 
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технологияларын, ақпараттық жүйелерді 

интеллектуализациялау әдістері мен құралдарын 

қолдану; ақпаратты өңдеудің негізгі тәсілдері мен 

режимдерін жүйелеу, сондай-ақ салалардың 

әртүрлі ақпараттық жүйелерінде ақпараттық 

технологияларды пайдаланудың практикалық 

дағдыларын және теориялық білімдерді 

байланыстыру, бағдарламалық және аппараттық 

қамтамасыз етуді жіктеу, техникалық жабдықтың 

жұмысын ретке келтіру, бағдарламалық 

қамтамасыз етудің жай-күйіне бағалау жүргізу, 

сондай-ақ аппараттық құрылғылардың жұмысқа 

қабілеттілігін бағалау. 

алуға мүмкіндік беретін 

коммуникациялық жабдықтар 

арқылы мәліметтерді беру 

арналары бойынша ақпаратты 

жинау, талдау және беру 

құралдары мен тәсілдерін 

зерделеуге, сондай-ақ жаңа 

ақпараттық сананы дамытуға, 

кәсіби салада жаңа ақпараттық 

технологияларды қолдану білімі 

мен дағдыларын игеруге 

бағытталған. 

Ақпараттық технологиялардың 

жылдам даму қарқыны әр түрлі 

бейіндегі және ауқымдағы 

ұйымдарды басқару және дамыту 

саласындағы білімді, әдістерді 

және технологияларды 

арттыруға, сондай-ақ қазіргі 

заманғы бағдарламалық 

қосымшаларды практикалық 

дағдылар мен білімдерді алуға 

ықпал етеді. 

Қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдана отырып, мамандық бойынша жобалау қызметін 

жүзеге асыра алады. 

 

 

Пән атауы TEKKz 2204 Қазақстанның отын-энергетикалық кешені 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты ОЭК даму деңгейі бойынша Қазақстанның экономикасы мен әлемдегі орнын дамытудағы отын-энергетикалық 

кешеннің (ОЭК) рөлі туралы білімді қалыптастыру. ҚР ЖЭК қызметінің негізі ретінде табиғи-ресурстық 

әлеуетті бағалауға үйрету. ЖЭК шикізат базасын қалпына келтірудің қазіргі заманғы мәселелерін зерттеу. 

Қазақстанның қазіргі заманғы отын-энергетикалық кешенінің даму ерекшеліктерін анықтау. 

Пререквизиттер Экология және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, Іскерлік білім модулі 

Постреквизиттер Мұнай нарығындағы баға белгілеу 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 
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және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 5 

Семестр 3 

 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК25 Қабілетті: отын-энергетика кешенінің мәні 

мен құрылымын тану, оның ерекшеліктері мен 

даму перспективаларын ашу 

өнеркәсіп кәсіпорындарының отын-

энергетикалық баланстарын зерттеу және 

талдау, отын-энергетика кешенін зерттеу 

объектілерін және оның Қазақстан 

Республикасының экономикасындағы рөлін 

талқылау, шикізат ресурстарының отандық 

базасын құру мәселелерін шешуден бастап 

Қазіргі заманғы қазақстандық 

энергетикалық саясат елдің 

энергетикалық тәуелсіздігін 

қамтамасыз етуді, энергияны өндіру 

мен тұтынудың тиімділігін 

арттыруды мақсат етіп қояды. Бұл 

стратегиялық бағыттар Мемлекеттік 

бағдарламалар мен индустриялық-

инновациялық даму стратегиялары 

шеңберінде шикізаттық бағыттан 

Білуі  тиіс: 

- ОЭК құрылымы мен жұмыс істеу негіздері; 

- ОЭК қазіргі жағдайы және даму болашағы. 

- ОЭК ұйымдарының экономикалық ерекшеліктері 

Білу керек: 

-отын-энергетика кешені ұйымдарының мақсаттары мен 

қолданбалы міндеттерін қалыптастыру (ОЭК)), 

- ОЭК экономикалық сипаттамаларын анықтау, 

- ОЭК салаларының даму көрсеткіштерін бағалау. 

-Қолдана білуі тиіс: 
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жұмыс істеп тұрған мұнай-химия өндірісінің 

дамуын бағалау 

экономиканың сервистік-

технологиялық бағытына көшуге 

ықпал ететін салалық 

әртараптандыру жағдайында іске 

асырылады. 

- экономикалық есептеулер дағдыларын; 

-отын-энергетикалық кешен ұйымдарының мақсаттары 

мен қолданбалы міндеттерін қалыптастыру дағдыларын, 

қабілеті мен дайындығын ; 

- білім алушы ұйымның мақсаттары мен қолданбалы 

міндеттерін қалыптастыру қабілетін көрсетуі тиіс; 

- отын-энергетикалық кешен (ОЭК), экономикалық 

сипаттамаларын анықтау, ОЭК салаларының даму 

көрсеткіштерін бағалау; 

- білім алушы отын-энергетикалық кешен ұйымдарының 

қолданбалы міндеттері мақсаттарын анықтап,   мен  

экономикалық есептерді шеш е білуі қажет. 

 

 

Пән атауы MatE(I) 2205 «Экономикадағы математика  1»   

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Математикалық аппарат негізінде экономикалық ойлау элементтерін дамыту,  білімалушылардың 

экономикалық ұғымдардың математикалық мазмұнын қабылдауын арттыру; экономикалық-математикалық 

есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру және білімалушыларға экономикадағы математика бойынша 

экономикалық пәндерді, сондай-ақ арнайы курстарды оқу үшін қажетті білім көлемін беру. 

Пререквизиттер Орта білімберу бағдарламасы 

Постреквизиттер Экономикадағы математика 2 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 
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баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 5 

Семестр 3 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

   КК30 Қолданбалы есептердің 

экономикалық-математикалық 

модельдерін құруға мүмкіндік 

беретін талдау және модельдеу 

әдістерін қолдануға, 

математикалық әдістерді 

қолдана отырып, 

экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық 

есептерді шешуде оңтайлы 

нәтижелер үшін экономикалық 

процестер мен құбылыстарды 

сипаттау әдіснамасын 

қолдануға қабілетті. 

Математикалық аппаратты 

қолдана отырып, әлеуметтік-

экономикалық және 

экономикалық мәселелерді 

талдай алады; кәсіби есептерді 

шешу үдерісінде экономикалық 

көрсеткіштерді есептеудің 

оңтайлы әдістерін таңдай 

"Экономикадағы математика 1" - нақты 

экономикалық міндеттермен өзара байланыста 

математикалық аппаратты қолдану үшін 

фундаменталды пән болып табылады. Білім 

алушының математикалық білімін қазіргі заманғы 

экономистті і дайындау жүйесіндегі маңызды 

құрамдас бөлік ретінде қарастыру керек. 

Білуі тиіс: Математикалық есептерді шешудің негізгі 

формулалары мен әдістерін, осы базада логикалық және 

алгоритмдік ойлауды дамыту. 

Қолдана білуі керек: мамандық бойынша жұмыстарға 

қажетті математикалық әдістерді түсіну, қажетті есептеу 

құралдарын (компьютерлер, анықтамалықтар) таңдау 

және пайдалану., 

 

Классикалық және заманауи математиканың іргелі 

ұғымдарын, заңдары мен теорияларын, нақты есептерді 

шешудің әдістері мен тәсілдерін меңгеруі керек: ; 
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алады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім 

алушы білуі тиіс: 

математикалық есептерді 

шешудің негізгі формулалары 

мен әдістерін, осы базада 

логикалық және алгоритмдік 

ойлауды дамыту; 

 

 

Пән атауы OE 2208 Экономика негіздері   

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Білім алушыларда қазіргі экономикалық жүйенің жұмыс істеу заңдылықтары мен механизмдері туралы, 

нарықтық механизмдердің де, мемлекеттік реттеу әдістерінің де мүмкіндіктері мен кемшіліктері туралы, жеке 

фирма мен жалпы қоғам шешетін маңызды мәселелер туралы кешенді түсінік қалыптастыру. Студенттерге 

экономика негіздері бойынша базалық білім беру, оларды қоғамның экономикалық өмірінде болып жатқан 

түрлі процестерді өз бетінше талдау және бағалауды үйрету. 

Пререквизиттер Бизнес білім модулі 

Постреквизиттер Кәсіпорын экономикасы, коммерциялық қызмет негіздері, маркетингтік қызметті құқықтық реттеу 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  
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Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 5 

Семестр 3 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК34 Экономика, экономикалық ілімдер және 

әлеуметтік басқару саласында базалық білімді 

қолдана білуге; басқарушылық шешімдердің 

ұсынылған нұсқаларын сыни бағалау және 

әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

критерийлерін, тәуекелдерді және ықтимал 

әлеуметтік-экономикалық салдарды ескере 

отырып, оларды жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды әзірлеу және негіздеуге 

қабілетті.  

Қабілетті: инфляция көздерін және оның 

салдарын түсінуге; қазақстандық 

инфрақұрылымды жетілдіруге ықпал етуге; 

елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының 

басым бағыттарын анықтау; ел дамуының ұзақ 

мерзімді және қысқа мерзімді 

бағдарламаларын дұрыс қорытындылауға; 

шаруашылықты ұтымды жүргізу және пайда 

табу үшін жағдайларды бағалау және 

болжауға; бәсекелестік ортаға талдау, 

нарықтық зерттеулер жүргізуге. 

Нарық жағдайындағы теориялық 

экономика негіздері. Бизнесті 

дамытудағы теориялық 

экономиканың орны мен рөлі. 

Бизнес саласындағы сұраныс пен 

ұсыныс теориясының негіздері. 

Компанияның айналым 

капиталының (қорларының) 

айналысы теориясы. Фирманың 

шығынының теориялық негіздері 

және табысы. Экономикалық 

дамудың циклділігі. Жұмыссыздық 

және инфляция экономикалық 

тұрақсыздық көрінісі ретінде. 

Бизнес саласындағы экономикалық 

өсу. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушылар: бизнестің 

түрі мен түрін бөлу ерекшеліктерін, шағын және орта 

бизнестің экономикалық функцияларын, 

тұтынушылардың мінез-құлқын білу және клиенттердің 

қанағаттану деңгейін анықтау, клиенттердің қанағаттану 

деңгейіне әсер ететін факторларды талдау, басқару 

құрылымын қалыптастыру, өндірістік аппаратты 

оңтайлы құра білуі қажетү 

 Алынған білімді болашақ қызметте шаруашылық 

шешімдерді экономикалық негіздеу және тиімділік 

параметрлерін есептеу кезінде пайдалану, бизнесті 

жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттерін 

қалыптастыру және аймақ экономикасындағы шағын 

бизнестің ерекше рөлін көрсете білуі қажет. 

 

 

Пән атауы OM 2209 Менеджмент негіздері   

Пән циклі БП/ЖК 
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Курсты оқыту мақсаты Нарықтық қатынастар жағдайында барлық деңгейдегі әртүрлі меншік түріндегі ұйымдарда тиімді жұмыстың 

негізі болып табылатын білім алушылардың басқару саласында ғылыми негізгі (іргелі) теориялық білімдерін 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер Бизнес білім модулі 

Постреквизиттер Кәсіпорын экономикасы, коммерциялық қызмет негіздері, маркетингтік қызметті құқықтық реттеу, 

маркетингтік логистика, мұнай нарығындағы сатуды басқару 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 5 

Семестр 3 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК35 Ұйымдастырушылық басқару Менеджменттің мәні мен мазмұны. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушылар білуі қажет: 
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шешімдерін таба білу және олар 

үшін жауапты болуға дайын; 

қоғаммен, ұжыммен, 

серіктестермен өзара іс-қимылда 

қойылған міндеттерді жауапты 

және мақсатты шешуге дайын . 

Басқарушылық міндеттерді шешу 

үшін мотивацияның, 

көшбасшылықтың және биліктің 

негізгі теорияларын практикалық 

қолдану дағдыларын меңгерген. 

Менеджменттегі коммуникация. 

Менеджменттегі басқару шешімдері. Ұйым 

қызметінің мақсаттарын белгілеу және 

жоспарлау. Менеджмент жүйесіндегі 

Мотивация және бақылау. 

- басқару жүйесінің теориялық негіздерін, өндірістік 

жүйедегі менеджмент элементтерінің рөлі мен орнын; 

 - менеджмент теориясы мен практикасының дамуының 

тарихи кезеңдерін, менеджменттің ұлттық мектептерінің 

ерекшеліктерін;  

- басқарудың классикалық функцияларын және оларды 

тәжірибеде жүзеге асыру құралдарын; 

 - менеджмент тиімділігінің экономикалық және 

әлеуметтік аспектілерін. 

меңгеруі қажет:  

- ұйымдастырушылық мақсаттарды жасау;  

- оқыту процесінде алынған білімді экономикалық, 

әлеуметтік, техникалық және басқа факторларды ескере 

отырып, басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану; 

 - басқару жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастарын 

талдау; - басқару жағдайларын моделдеу;  

- менеджмент тиімділігінің факторларын анықтау. 

- ұйымдастырушылық мақсаттарды жасау;  

- оқыту үдерісінде алған білімді экономикалық, 

әлеуметтік, техникалық және басқа факторларды ескере 

отырып, басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану; 

 - басқару жүйесіндегі ұйымдастырушылық 

қатынастарды талдау. 

 

Пән атауы MatE(II) 2206 «Экономикадағы математика  2»   

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Мамандық бойынша жұмыстарға қажетті математикалық әдістер мен модельдерді түсіну, қажетті есептеу 

құралдарын (компьютерлер, анықтамалықтар, кестелер) таңдау және пайдалану. 

Пререквизиттер Экономикадағы математика  1 

Постреквизиттер Математикалық  статистика және  эконометрика  

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 
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1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 5 

Семестр 4 

 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК31 Пәнді меңгеру нәтижесінде 

білім алушы білуі тиіс: 

мамандық бойынша 

жұмыстарға қажетті 

математикалық әдістерді 

түсіну, қажетті есептеу 

құралдарын (компьютерлер, 

анықтамалықтар, кестелер) 

таңдау және пайдалану.) 

"Экономикадағы математика 2" - нақты 

экономикалық міндеттермен өзара байланыста 

математикалық аппаратты қолдану үшін негізгі 

(іргелі) пән болып табылады. Білім алушының 

математикалық білімін қазіргі заманғы 

экономисттерді іргелі дайындау жүйесіндегі 

маңызды құрамдас бөлік ретінде қарастыру керек. 

 

 

 

білуі керек: математикалық мәліметтерді ұсыну әдістерін 

және олармен жұмыс істеудің негізгі әдістерін; - 

экономикалық есептерді шешудің негізгі математикалық 

модельдері мен әдістерін. 

Қолдана білуі керек: математикалық аппаратты қолдана 

отырып экономикалық есептерді талдауды; кәсіби 

есептерді шешу үдерісінде экономикалық 

көрсеткіштерді есептеудің оңтайлы әдістерін таңдауды. 

Әлеуметтік-экономикалық және қолданбалы есептерді 

шешуге жүйелік, тұтас көзқарасты жасау үшін 

математикалық ойлау дағдыларын меңгеруі керек 
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Пән атауы PRMD 2201 Маркетингтік қызметті құқықтық реттеу 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Білім алушыларды маркетингтік қызметті жүзеге асыру барысында экономикалық субъектілердің қызметінде 

туындайтын қатынастарды құқықтық реттеудің теориялық білімі мен практикалық дағдыларына үйрету. 

Пререквизиттер Қазақстанныі қазіргі заман тарихы     

Постреквизиттер Мұнай саласының  құқықтық негізі   

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 5 

Семестр 4 

 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 
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КК11 Компанияның операциялық 

қызметін ұйымдастырудың 

негізгі концепциялары мен 

әдістерін анықтау дағдыларына 

ие болу мақсатында алынған 

теориялық білімді пайдалана 

отырып, практикалық жағдайға 

құқықтық талдау жүргізе білу. 

Пән Қазақстандағы маркетингтік бизнестің 

құқықтық аспектілерін зерттеуге арналған. 

Курстың принциптік ерекшелігі Қазақстандағы 

маркетингтік қызметке жаңа көзқараспен 

негізделген, онда маркетингтік қызметтер 

нарығында пайда болатын түрлі кәсіпкерлік 

қатынастар, сондай-ақ нақты және гипотетикалық 

мысалдардың алуан түрлілігі ашылды. 

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы маркетингтік 

қызметтің негізгі ұғымдарын меңгеруі және 

маркетологтың құқықтық мәдениетін қалыптастыруы 

тиіс. Қазақстан Республикасының маркетинг қызметі 

саласында нормативтік - құқықтық актілерді қолдана 

білуі қажет. 

 

 

Пән атауы UP  Оқу тәжірибесі   

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Теориялық білімді бекіту және тереңдету, кәсіпорын қызметінің ерекшеліктерімен байланысты мәліметтерді 

зерттеу, болашақ кәсіби қызметтің негіздерімен танысу, маркетинг саласындағы алғашқы кәсіби біліктер мен 

жұмыс дағдыларын жасау кәсіпорынның қызмет ету механизмімен танысу, сонымен қатар нарықтық 

экономика жағдайында еңбек ұжымында іскерлік қарым-қатынас элементтерін меңгеру. Білім алушылардың 

практикалық дағдылары мен іскерліктерін меңгеру, оларды алған мамандығы бойынша дербес кәсіби қызметке 

дайындау. 

Пререквизиттер Бизнес білім модулі, экономика негіздері, Маркетингке кіріспе 

Постреквизиттер Өндірістік тәжірибе 1,2 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 
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бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 6 

Семестр 4 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК54 Тәжірибелік кәсіби дағдылар 

мен құзыреттіліктерді, өзіндік 

кәсіби қызмет тәжірибесін алу, 

маркетингтік қызмет саласында 

нақты міндеттерді шешуде 

білімді қолдану 

Оқу тәжірибесі бітірушінің (бакалаврдың) 

біліктілігі (дәрежесі) бойынша тәжірибелік 

дайындықтың бірінші кезеңі болып табылады және 

білім алушының бастапқы кәсіби шеберлігі мен 

дағдыларын алуға бағытталған. Кәсіпорын 

қызметінің ерекшелігіне байланысты бастапқы 

мәліметтер. Болашақ кәсіби қызметтің негіздерімен 

танысу, алғашқы кәсіби шеберлік пен дағдыны 

қалыптастыру. 

Бастапқы дереккөздерді өз бетінше қолдана білу және 

өзіндік жұмыстың алғашқы дағдыларын меңгеру, 

ақпараттық кеңістікте қазіргі заманғы жұмыс әдістерін 

қолдану, жүйелік–бағытталған ақпараттық базаны 

қалыптастыру, бухгалтерлік есеп саласындағы алғашқы 

білім және өзінің болашақ мамандығының мәнін түсіну 

 

 

Пән атауы POO 3301 Саланың құқықтық негіздері 

Пән циклі КП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Білім алушылардың Қазақстан Республикасындағы мұнай, экологиялық, жер, қаржы, кәсіпкерлік қатынастарды 

реттейтін нормалардың жиынтығымен танысып,  зерделеуі. Білім алушылардың  құқықтық санасы мен 

құқықтық мәдениетін қалыптастыру. 

Пререквизиттер Маркетингтік қызметті құқықтық реттеу 

Постреквизиттер Мұнай нарығы тұтынушыларының мінез-құлқы 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі;  

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде оқытушының 
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басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 5 

Семестр 5 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 10 Құқық салаларының негізгі 

категорияларын сипаттай 

алады, құқықтық қатынастар 

саласындағы қолданыстағы 

заңнаманы бұзғаны үшін 

құқықтық жауапкершілікті 

түсіндіре алады, нормативтік-

құқықтық актілермен жұмысты 

ұйымдастыра алады, өзінің 

кәсіби қызметінде нормативтік 

және құқықтық құжаттарды 

талдайды және жинақтай 

Құқықтың мұнай, экологиялық, жер, қаржы, 

кәсіпкерлік салалары түсінігі: құқық салаларының 

мәні, әдісі, принциптері, жүйесі. Құқық 

салаларының мәні: құқықтық қатынастар 

субъектілерінің субъективті құқықтары мен заңды 

міндеттері, осы құқықтық қатынастардың 

субъектілері мен объектілері. Қолданыстағы 

заңнамада көзделген құқық бұзушылықтар үшін 

заңдық жауапкершілік. 

Әкімшілік құқық бұзушылықтар мен әкімшілік 

жауапкершіліктің түрлерін; нормативтік құжаттардың 

жіктелуін, негізгі түрлері мен оларды жасау ережелерін; 

бұзылған құқықтарды қорғау нормаларын және 

дауларды шешудің сот тәртібін; кәсіпкерлік қызмет 

субъектілерінің құқықтық жағдайын; кәсіби қызмет 

саласындағы қызметкерлердің құқықтары мен 

міндеттерін білу. 
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алады, әртүрлі құқық салалары 

саласында туындайтын 

құқықтық қатынастардың 

ерекшеліктерін бағалайды. 

 

 

Пән атауы МSvE 3207 «Математикалық  статистика  және эконометрика»  

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Экономикалық есептерді қосымшалармен моделдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық 

аппаратты меңгеру, қажет болған жағдайда компьютерлік технологияны пайдалану. Экономикалық 

мәселелерді зерттеуге өзіндік талдау жасай білу, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге 

ұмтылысты дамыту, сонымен қатар білім алушыларға болашақ қызметі саласындағы процестер мен 

құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге көмектесу 

Пререквизиттер Экономикадағы математика 2 

Постреквизиттер Осы курста алынған білім мен дағдылар магистрлік жұмысты орындау кезінде қолданыла алады.. 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі;  

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде оқытушының 

басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-



Ү АтМГУ 131-16-22   Элективті пәндер каталогы. Бірінші басылым 

57 
 

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 5 

Семестр 5 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Құзыреттілік коды  Құзыреттілік тұжырымдамасы 

 

КК32 

КК33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім 

алушы бастапқы дағдыларды 

дамыту, қолданбалы 

экономикалық-математикалық 

есептерді зерттеуге құзыретті 

болуы тиіс 

«Математикалық статистика және эконометрика» -

математикалық статистиканың негіздерін, 

экономикалық процестерді талдау және басқару 

шешімдерін негіздеу міндеттеріне, деректерді бөлу 

және өңдеу параметрлерін статистикалық бағалау 

әдістеріне қолданылатын экономикалық-

математикалық модельдердің қолданбалы есептерін 

зерттейтін пән. 

Білуі тиіс: ықтималдықтар теориясының және 

математикалық статистиканың негізгі ұғымдарын, 

математикалық статистиканың заңдарын. 

Қолдана білу керек: есептерді шешу үшін теориялық-

ықтималдық әдістерін қолдануды; ықтималдық 

тәсілдерімен есептерді шешуді; кездейсоқ шамалар 

арасындағы тәуелділікті табуды; математикалық 

статистиканың есептерін шешуді; ықтималдық 

теориясының және математикалық статистиканың 

заңдарын. 

Классикалық және заманауи математиканың іргелі 

ұғымдарын, заңдары мен теорияларын, нақты есептерді 

шешудің әдістері мен тәсілдерін меңгеруі керек 

 

 

 

Пән атауы DKO 3302 Саладағы іскери коммуникациялар  

Пән циклі КП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Білім алушыда іскерлік коммуникация теориясының білім жүйесін қалыптастыру, тиімді коммуникация 

дағдыларын дамыту: іскерлік әңгімелесу, телефон арқылы сөйлесу, көпшілік алдында сөйлеу, келіссөздер, 

құжаттармен жұмыс жасау. Пәнді оқу болашақ мамандарға әріптестерді жақсы түсінуге, іскерлік әлемде тиімді 

өзара іс-қимыл жасауға, оң әсер қалыптастыруға, бәсекелестердің мінез-құлқын болжауға, және тиісінше 

ынтымақтастыққа немесе ымыраға қол жеткізуге дененің белгілі бір сигналдарын жасауға мүмкіндік береді, 

бұл нәтижесінде кәсіби деңгейде табысқа әкеледі. 

Пререквизиттер Қазақ (орыс) тілі, Шетел тілі 

Постреквизиттер Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді емтихан дайындау және тапсыру 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  
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1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 5 

Семестр 6 

 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 
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КК19, 

КК20, 

КК21 

 

Жеке қажеттіліктерді 

(тұрмыстық, оқу, Әлеуметтік, 

мәдени, Кәсіби) іске асыру, өз 

позициясының тиісті 

лексикалық-грамматикалық 

және прагматикалық деңгейде 

мазмұндық тұрғыдан дұрыс 

білдіру мақсатында қарым-

қатынастың әр түрлі 

жағдайларына қатысуға 

қабілетті болу. 

"Саладағы іскерлік коммуникация" пәні іскерлік 

қарым-қатынастың түрлі аспектілері туралы өзекті 

ақпараттан тұрады. Іскерлік коммуникацияның 

түрлері мен нысандары қарастырылды, 

жүйелендірілген және қарым-қатынастың негізгі 

құрамдастары, мысалы, бейвербалды ерекшелік, 

іскерлік риториканың әртүрлі нысандары 

(презентациялар, келіссөздер, іскерлік хат алмасу, 

телефон этикеті), манипулятивті техника, 

конфликтология негіздері және т.б. атап өтілген. 

Біледі: 

қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты сұрату және 

хабарлау, тілдік қарым-қатынас қатысушыларының іс-

әрекеттерін бағалау, таныс немесе бейтаныс 

сұхбаттасушыға әсер ету үшін ақпаратты пайдалану, 

тілдік және мәдениеттанулық қарым-қатынас 

ерекшеліктеріне сәйкес тұлғалық, әлеуметтік және 

кәсіби құзыреттілігін көрсету, 

пікірталаста этикалық, мәдени және әлеуметтік маңызды 

мәселелерді талқылау, өз көзқарасын білдіре білу, оны 

негіздеу, қатысушылардың пікірін сын тұрғысынан 

бағалау, 

 

 

Пән атауы OMSNP 3218 Мұнай кәсіпорнында маркетингтік қызметті ұйымдастыру 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Мұнай-газ саласы кәсіпорындары үшін маркетингтік міндеттерді шешудің теориялық білімін қалыптастыру 

және практикалық дағдыларын алу 

Пререквизиттер Маркетингке кіріспе, коммерциялық қызмет негіздері, маркетингтік қызметті құқықтық реттеу, маркетингтік 

логистика 

Постреквизиттер Мұнай нарығындағы сатуды басқару, мұнай саласындағы қызметті талдау, мұнай саласындағы маркетингті 

басқару, Мұнай-газ саласындағы маркетингтік инновациялық жобалар 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба 

әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-

ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 
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балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша 

қорытынды баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  

мұндағы: РД 1 – жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; 

Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. 

Жазбаша жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, 

ғылыми-зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет 

бойынша ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 5 

Семестр 6 

 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Құзыреттілік коды  Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК59 Мұнай-газ саласы 

кәсіпорындарының 

басқарушылық шешімдерін 

жасау үшін маркетинг 

құралдарын қолдану 

дағдыларын меңгеру 

Маркетинг принциптерінде әрекет ететін мұнай-газ 

кәсіпорынын басқару құрылымын 

қалыптастырудың негізгі ұғымдары мен әдістемесі. 

Кәсіпорындағы маркетинг қызметінің ұйымдық 

құрылымының түрлері, маркетинг қызметінің 

негізгі міндеттері мен функциялары, маркетинг 

жүйесіндегі міндеттерді, міндеттерді, құқықтар мен 

жауапкершілікті бөлу, оны кадрлық қамтамасыз 

ету. Пәнде маңызды орын кәсіпорындағы 

маркетингтік зерттеулерді жоспарлау және 

маркетинг негізінде өндірісті жоспарлау 

мәселелеріне бөлінеді. Пәннің жеке модулі 

кәсіпорындағы интрапренерлік қалыптастырудың 

маркетингтік тұжырымдамасына арналған. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушылар: маркетинг 

қызметін ұйымдастыру принциптерін, маркетинг 

қызметін қалыптастыруды және маркетингтік 

қызметтерді құру кезінде негізгі талаптарды білуі; нақты 

жағдайларды талдау кезінде маркетингтік сипаттағы 

мәселелерді анықтай білуі, оларды шешу тәсілдерін 

ұсынуы және күтілетін нәтижелерді бағалай білуі; 

маркетингтік ақпаратты жүйелеу және жалпылау; мұнай 

кәсіпорнында маркетингтік міндеттерді шешу үшін 

ақпараттық технологияларды пайдалануы тиіс. 

 

 

Пән атауы PP(I) 3307 Өндірістік тәжірибе 1 

Пән циклі КП/ЖК 
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Курсты оқыту мақсаты Білім беру бағдарламасын меңгеру барысында алынған теориялық білімді, тәжірибелік дағдыларды бекіту және 

тереңдету. Өз қызметіне кәсіби көзқарас тұрғысынан өзінің білімі мен түсінігін қолдану, тәжірибе алу, 

кәсіпорын мен оның бөлімшелерінің жұмысын маркетингтік зерттеу және талдау жүргізу бойынша өзіндік 

қызмет дағдыларын дамыту, мүмкіндіктер мен тәуекелдерді анықтау; дипломдық жобалауды орындау үшін 

материалдар жинау; болашақ тәжірибелік іс-әрекет шеңберінде жатқан мәселелерді шешу кезінде құзыреттілік 

таныту және сенімді дәлел құру. 

Пререквизиттер Мұнай нарығын тұтынушылардың мінез-құлқы , тұтынушылардың әртүрлі сегменттердегі мінез-құлқы, 

маркетингтік логистика, мұнай нарығындағы баға белгілеу/тауарлар мен қызметтер нарығындағы баға белгілеу 

Постреквизиттер Өндірістік тәжірибе 2/ Дипломалды тәжірибе 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 10 

Семестр 6 

 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 
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Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Құзыреттілік коды  Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК70 Ұйымдастыру-басқару 

шешімдерін табу және олар 

үшін жауапты болуға 

дайындық, ұйымның 

операциялық қызметіне талдау 

жүргізу және оның 

нәтижелерін басқару 

шешімдерін дайындау үшін 

пайдалану, жаңа ұйымдарды 

(қызмет бағыттарын, 

нарықтарды, өнімдерді) құру 

және дамытудың бизнес-

жоспарларын әзірлеу қабілеті, 

сатуды ұлғайтуды және 

пайданы ұлғайтуды 

қамтамасыз ететін 

қабылданатын маркетингтік 

ұйымдастыру-басқару 

шешімдерінің шарттары мен 

салдарын бағалау қабілеті, 

іскерлік қарым-қатынасты 

жүзеге асыру қабілеті: көпшілік 

алдында сөз сөйлеу, 

келіссөздер, кеңестер өткізу, 

іскерлік хат алмасу, 

электрондық коммуникациялар 

Оқытылатын пән бойынша практикалық дағдылар 

мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу. Білімберу 

бағдарламасы бойынша теориялық және 

практикалық білімді бекіту және кеңейту; тәжірибе 

өтетін кәсіпорын маркетингін жүргізу 

ерекшеліктерімен танысу. Білім алушылардың 

болашақ кәсіби қызметінің негізгі тәсілдерін, 

түрлері мен міндеттерін меңгеру және таңдаған 

білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес 

олардың кәсіби дүниетанымын қалыптастыру. 

Ұйыммен (кәсіпорынмен), ішкі еңбек тәртібінің 

Ережелерімен танысу, өндірістік Нұсқаулық, оның 

ішінде қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық. 

Өндірістік тапсырмаларды орындау, нақты және 

әдеби материалдарды жинау, өңдеу және жүйелеу. 

Алынған ақпаратты талдау, тәжірибе бойынша есеп 

дайындау, дипломдық жұмысқа материалдар 

жинау. 

Өндірістік тәжірибе нәтижесінде білім алушы: 

сала жұмысының ерекшеліктерімен, микро - және макро 

орта кәсіпорынымен, кәсіпорынның технологиялық және 

өндірістік схемасымен, басқару құрылымымен және 

өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі 

функцияларымен танысу; есептік және басқа да шектес 

пәндерді оқу барысында білім алушылардың алған 

теориялық білімдерін бекіту; маркетингті жүргізу және 

оны компьютерлендіруді ұйымдастыру, әдістемесі және 

техникасы бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; 

кәсіпорын маркетингі функционалдық бөлімшесінің 

(бөлімшелерінің) бизнес-үдерістерін сипаттау және 

талдау әдістері мен тәсілдерін меңгеруі қажет. 

 

 

 

Пән атауы PP(II) 4308 Өндірістік тәжірибе  2 / PDP 4308 Дипломалды тәжірибе 

Пән циклі КП /ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Кәсіби пәндерді оқу кезінде алған білімдерін практикалық бекіту, кеңейту, сонымен қатар маркетингтік 

қызметтің кәсіби дағдыларын дамыту. Жұмыс беруші талап ететін маркетингті басқарудың ұйымдастыру 

механизмін құру және дамыту процесінде жаңа дағдыларды игеру; дипломдық жұмыстың тақырыбына сәйкес 

өз бетінше зерттеу жүргізу; тақырып бойынша нақты материалды жинау, жүйелеу, өңдеу. 
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Жеке тапсырманы орындау үшін шаруашылық жүргізуші субъектінің шаруашылық қызметінің соңғы 

кезеңдеріндегі кәсіпорын динамикасындағы барлық оқылатын көрсеткіштерді қарастыру. Мамандық бойынша 

білім алушылардың білімі мен жұмыс дағдыларын жалпылау, болашақ бизнес және басқару бакалаврының өз 

бетінше еңбек қызметіне кәсіби дайындығын бекіту және дипломдық жұмысты орындау үшін материалдар 

жинау. 

Пререквизиттер Өндірістік тәжірибе 1 

Постреквизиттер - 

Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық)-оқытудың инновациялық технологияларын 

ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті түрде жүргізіледі; 2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӨЖ), жеке консультациялар; 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 

1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 2) құзыреттілік-

бағытталған оқыту; 3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 4) кейс-стади; 5) Жоба әдісі. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші 

және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші РД және 2-ші РД) орташа мәнінен құралады, олардың әрқайсысы 100 

балмен бағаланады. Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен 

жүргізілетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Пән бойынша қорытынды 

баға пайыздық мазмұнда келесі формуламен анықталады: И% = (РД 1+ РД 2)/2) х 0,6 + Э х 0,4;  мұндағы: РД 1 

– жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; РД 2-жіберілу рейтингісінің пайыздық мазмұны; Э – емтихан 

бағасының пайыздық мазмұны.  

Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-

стади, рөлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дөңгелек үстелдер түрінде өткізілетін сабақтарда; 2. Жазбаша 

жұмыстарды уақтылы орындау; 3. Бақылау жұмыстары, сауалдар, баяндамалар, эссе, мини-тестілер, ғылыми-

зерттеу жұмыстары; 4. Топтық жоба, презентация; Қорытынды бақылау-кешенді тестілеу, билет бойынша 

ауызша немесе жазбаша жауап түрінде өтетін пән бойынша емтихан тапсыру. 

Кредит саны 10 

Семестр 8 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды  

Құзыреттілік тұжырымдамасы Құзыреттілік коды  Құзыреттілік тұжырымдамасы 
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КК 71 Өндірістік / диплом алдындағы тәжірибеден өту 

нәтижесінде өзінің кәсіби қызметінде 

нормативтік және құқықтық құжаттарды талдау 

және пайдалану дағдыларын меңгеру, кәсіби 

іскерліктер мен дағдыларды алуға қабілетті. 

Өзінің кәсіби қызметінде нормативтік және 

құқықтық құжаттарды іздеу, талдау және 

пайдалану дағдыларын қолдануға, іскерлік 

қарым-қатынас пен көпшілік алдында сөз 

сөйлеуді жүзеге асыруға, іскерлік хат алмасуды 

жүзеге асыруға және электрондық 

коммуникацияларды қолдауға қабілетті. Іскерлік 

ақпаратты өңдеудің әдістері мен бағдарламалық 

құралдарын меңгерген, кәсіби қызметтің 

басымдықтарын анықтай білу, басқарушылық 

шешімдерді, оның ішінде белгісіздік және 

тәуекелдер жағдайында әзірлеу және тиімді 

орындау 

Ұйым-тәжірибе  базасы туралы жалпы 

мәліметтерді зерттеу. Нарық 

мүмкіндіктерін ескере отырып, ұйымның 

даму перспективаларын зерттеу. 

Ұйымның өндірістік шаруашылық, 

коммерциялық және қаржылық 

қызметінің нәтижелеріне толық талдау 

жүргізу. Тиімділіктің негізгі 

көрсеткіштері бойынша ұйымға бағалау 

жүргізу. Ұйымның белгілі бір басқару 

жүйесінің жағдайын зерттеу. Есеп және 

дипломдық жұмыс үшін ақпараттарды 

жүйелеу және өңдеу. 

Өндірістік / диплом алды тәжірибе нәтижесінде білім алушы: 

- нормативтік, жоспарлы және есептік құжаттарды, әртүрлі 

анықтамалар мен есептерді жинауы; 

- жиналған материалдарды жинақтау, жүйелеу және өңдеуі; 

- экономикалық модельдерді қолдана отырып, салаға 

(нарыққа) талдау жүргізу; - бизнестің (ұйымның) сыртқы және 

ішкі ортасын талдау үшін экономикалық құралдарды 

пайдалану; - тұлғааралық қарым-қатынаста және кәсіби 

қызметте шет тілін пайдалануы; 

-кәсіпорын жұмысының тиімділігін резервтік арттыруды 

анықтау үшін белгілі бір кезеңде шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қаржы-шаруашылық қызметіне жедел талдау 

жасауды жүзеге асыруы; 

- теориялық және әдіснамалық ережелерді дамытуға, 

маркетингті ұйымдастыру мен жүргізуді жетілдіруге, бейінді 

ұйымдарда есеп беру мен ішкі бақылауды жасауға бағытталған 

негізделген ұсыныстар мен ұсыныстар дайындауы қажет. 

 

Пәндердің атауы MNI 1104 -Ғылыми зерттеу әдістері 

Пәндер циклі ЖББ/ТК 

Пәнді оқытудың  мақсаты  Ғылыми зерттеулерді өз бетінше орындау үшін қажетті ғылымның заманауи әдістерін қолдана отырып, ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастырудың және басқарудың заңдары, принциптері, тұжырымдамалары, терминологиясы, мазмұны, ерекшеліктері туралы білімді 

игеруден тұрады. 

Пререквизиттер Ұлттық код және әлеуметтік-саяси білімнің модулі, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Постреквизиттер Мұнай нарығын тұтынушылардың мінез-құлқы / Әр түрлі сегменттердегі тұтынушылар-дың әрекеті, Саладағы іскери коммуникациялар, 

Мұнай нарығының стратегиялық маркетингі, Мұнай саласындағы маркетингті басқару / Өнімнің сапасын басқару, Мұнай- газ 

саласындағы инновациялық жобалардың маркетингі / Маркетингтік инновацияны басқару 

Оқыту әдістері 1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) – оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, 

технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білімалушының өзіндік жұмысы (ТЖБ), оның ішінде оқытушының (ТЖББ) басшылығымен, жеке 

консультациялар 

Оқыту әдістері мен технологиясы - түсіндірме-иллюстрациялық; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақтыжағдайлардыталдау); 

-  жобалар әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін әзірлеу және түрлендіру) 

- оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студенттік орталықтандырылған оқыту; 
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Интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау"дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау 

критериилері) 

Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерім мен қорытынды бақылау бағаларын (емтихандық баға) қамтиды. Ағымдағы үлгерімді 

бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% -ды құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы пән бойынша білімді қорытынды бағалаудың 

40% -ын құрайды. 

Ағымдағы үлгерімді бағалау рұқсат етудің 1-ші және 2-ші рейтингісі (РД 1 және РД2) бағалауларының орташа мәнінен құралады, 

олардың әрқайсысы барынша 100 балға бағаланады. 

Үлгерімді ағымдағы бақылау - оқу сабағын жүргізетін оқытушы жүргізетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша білім алушының оқу 

жетістіктерін жүйелі түрде тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістер конспектілерін тексеру, ӨРҰ тапсырмаларын орындау, бақылау 

жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т.б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша пайыздық мазмұндағы қорытынды баға мынадай формула бойынша айқындалады: 

Және% = РД 1 + РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                                            2 

мұнда РД 1 - рұқсат етудің 1-рейтингін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - рұқсаттың 2-ші рейтингін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Е - емтихандық бағаның пайыздық мазмұны. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 2 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Пәннің сипаттамасы 

КК4 

 

Ғылыми зерттеулер жүргізу және 

бизнес процестерді басқару үшін 

сандық және сапалық әдістерді 

қолдануға қабілетті; зерттеудің 

жаңа әдістерін дербес игеруге, 

өзінің кәсіби қызметінің ғылыми 

және ғылыми-өндірістік бейінін 

өзгертуге қабілетті. 

Курс білім алушылардың зерттеу 

дағдыларын қалыптастыруға 

арналған, отандық және шетелдік 

ғалымдардың қазіргі заманғы 

жетістіктері негізінде 

экономикалық ғылыми зерттеулер 

жүргізудің негізгі теориялық 

қағидалары, технологиялары, 

операциялары, практикалық 

әдістері мен әдістері бойынша 

білім алуға және ғылыми зерттеу, 

ғылыми іздеу, талдау, 

эксперимент, деректерді өңдеу 

тақырыбын таңдау дағдыларын 

игеруге мүмкіндік береді. 

Білу керек: ғылыми зерттеулердің әдістері мен әдістері; 

- ғылыми зерттеулерді ресімдеудің және әзірлеудің негізгі әдістері, 

- ғылыми-зерттеу тақырыбын әзірлеудің негізгі кезеңдері 

Жасай білуі қажет: 

- ғылыми білім жүйесіндегі әртүрлі зерттеу әдістерінің рөлі мен маңызын түсіндіре 

білу. 

- пән бойынша ғылыми әдебиеттерді пайдалану 

- ғылыми дереккөздерді зерттеу бойынша іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру 

- әдеби дереккөздерді іздеу және зерттеу және нәтижелерді өңдеу кезінде заманауи 

ақпараттық технологияларды қолдану; 

- қазіргі заманғы талаптарға сәйкес ғылыми жұмыс бойынша есептерді орындау. 

Меңгеруі қажет: ғылымның терминологиялық аппараты; 

- зардап шеккен проблемаларды өз бетінше талдау және жалпылау дағдылары; 

-алынған теориялық білімді практикада қолдану дағдылары; 

-ғылыми ақпаратты іздеу, жинау және талдау әдістерімен; 

-студенттік ғылыми жұмыстардың әртүрлі түрлерін дайындау ерекшеліктері. 
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Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Пәннің сипаттамасы 

Пәндердің атауы EBZH 1104 Экология және тіршілік қауіпсіздігі  

Пәндер циклі ЖББ/ТК 

Пәнді оқытудың  мақсаты  «Адам-қоғам-табиғат» жүйесіндегі өзара әрекеттесудің негізгі заңдылықтарын зерделеу және ондағы элементтердің өзара 

әрекеттесуінің оңтайлы моделін құру негізінде адамның өмір сүру ортасының табиғи және жасанды жағдайларында тіршілік әрекетінің 

бейімделу моделін қабылдау шарты ретінде экологиялық ойлау негіздерін игеру 

Пререквизиттер Орта білім беру бағдарламасы,  Ұлттық код және әлеуметтік-саяси білімнің модулі, 

Постреквизиттер Қазақстанның отын-энергетикалық кешені, Саланың құқықтық негіздері 

Оқыту әдістері 1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) – оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда өткізіледі. 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білімалушының өзіндік жұмысы (ТЖБ), оның ішінде оқытушының (ТЖББ) басшылығымен, жеке 

консультациялар. 

Оқыту әдістері мен технологиясы - түсіндірме-иллюстрациялық; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақтыжағдайлардыталдау); 

-  жобалар әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін әзірлеу және түрлендіру) 

- оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студенттік орталықтандырылған оқыту; 

Интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау"дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау 

критериилері) 

Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерім мен қорытынды бақылау бағаларын (емтихандық баға) қамтиды. Ағымдағы үлгерімді 

бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% -ды құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы пән бойынша білімді қорытынды бағалаудың 

40% -ын құрайды. 

Ағымдағы үлгерімді бағалау рұқсат етудің 1-ші және 2-ші рейтингісі (РД 1 және РД2) бағалауларының орташа мәнінен құралады, 

олардың әрқайсысы барынша 100 балға бағаланады. 

Үлгерімді ағымдағы бақылау - оқу сабағын жүргізетін оқытушы жүргізетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша білім алушының оқу 

жетістіктерін жүйелі түрде тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістер конспектілерін тексеру, ӨРҰ тапсырмаларын орындау, бақылау 

жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т.б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша пайыздық мазмұндағы қорытынды баға мынадай формула бойынша айқындалады: 

Және% = РД 1 + РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                                            2 

мұнда РД 1 - рұқсат етудің 1-рейтингін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - рұқсаттың 2-ші рейтингін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Е - емтихандық бағаның пайыздық мазмұны. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 2 
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КК5 

 

Табиғи және антропогендік 

экологиялық процестерді, оларды 

реттеу жолдарын анықтау және 

талдау; қауіпсіздік шарттарын 

бағалауды жасай біледі және 

экономика объектілерінде, 

тұрмыста, қоршаған ортада 

қауіпсіздікті ұйымдастыру 

тәсілдері туралы біліммен 

қамтамасыз етіледі. 

Курс табиғи жүйелердің жұмыс 

істеуінің негізгі экологиялық 

ұғымдары мен заңдылықтары, 

қоршаған ортаны қорғаудың 

проблемалары мен әдістері 

туралы; адамның тіршілік ету 

ортасымен (өндірістік, тұрмыстық, 

қалалық, табиғи) қауіпсіз өзара іс-

қимыл жасау тәсілдері, әртүрлі 

жағдайларда ұйымдардың тұрақты 

жұмыс істеуі, жағымсыз 

факторлардан қорғау, әр түрлі 

сипаттағы төтенше жағдайлардың 

алдын алу және олардың салдарын 

жою мәселелері туралы қажетті 

білім алуға бағытталған.. 

Білу керек:  

- жаһандық және өңірлік экологиялық проблемалар; 

- табиғи ортаға техногендік жүктемені азайту тәсілдері; 

- экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетіктері; 

-табиғи және техногендік ортаның жай-күйін бағалау критерийлері 

Жасай білуі қажет: 

- практикалық қызметте теориялық білімді қолдану; 

- қоршаған ортаның ластану деңгейін төмендету бойынша іс-шараларды жоспарлау; 

- адамзат пен оның тіршілік ету ортасының өзара әсерінің негізгі аспектілерін 

басшылыққа алу; 

-экологиялық қауіпті  болжау және бағалау, оның алдын  алу жолдарын модельдеу 

Меңгеруі қажет: экологиялық қауіп пен тәуекелді бағалау құралдары мен әдістері. 

 

Пәндердің атауы OPAD 1104 Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 

Пәндер циклі ЖББ/ТК 

Пәнді оқытудың  мақсаты  Білім алушылардың құқық негіздері бойынша қажетті білім мен дағдыларды алуы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы 

мен өсуіне ықпал ететін себептер мен жағдайлар және сыбайлас жемқорлық көріністерін азайту және жою бойынша ұсыныстар енгізу 

мүмкіндігі. 

Пререквизиттер Қазақстан тарихы, Ұлттық код және әлеуметтік-саяси білімнің модулі 

Постреквизиттер Маркетингтік қызметті құқықтық реттеу, Саланың құқықтық негіздері 

Оқыту әдістері 1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) – оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда өткізіледі. 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білімалушының өзіндік жұмысы (ТЖБ), оның ішінде оқытушының (ТЖББ) басшылығымен, жеке 

консультациялар. 

Оқыту әдістері мен технологиясы - түсіндірме-иллюстрациялық; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақтыжағдайлардыталдау); 

-  жобалар әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін әзірлеу және түрлендіру) 

- оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студенттік орталықтандырылған оқыту; 

Интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау"дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерім мен қорытынды бақылау бағаларын (емтихандық баға) қамтиды. Ағымдағы үлгерімді 

бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% -ды құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы пән бойынша білімді қорытынды бағалаудың 

40% -ын құрайды. 
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Ағымдағы үлгерімді бағалау рұқсат етудің 1-ші және 2-ші рейтингісі (РД 1 және РД2) бағалауларының орташа мәнінен құралады, 

олардың әрқайсысы барынша 100 балға бағаланады. 

Үлгерімді ағымдағы бақылау - оқу сабағын жүргізетін оқытушы жүргізетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша білім алушының оқу 

жетістіктерін жүйелі түрде тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістер конспектілерін тексеру, ӨРҰ тапсырмаларын орындау, бақылау 

жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т.б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша пайыздық мазмұндағы қорытынды баға мынадай формула бойынша айқындалады: 

Және% = РД 1 + РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                                            2 

мұнда РД 1 - рұқсат етудің 1-рейтингін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - рұқсаттың 2-ші рейтингін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Е - емтихандық бағаның пайыздық мазмұны. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 2 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілі 

ккоды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Пәннің сипаттамасы 

КК6,8 

 

Сыбайлас жемқорлықтың мәні 

мен факторларын тануға, оның 

әртүрлі көріністерін ашуға 

қабілетті, сыбайлас жемқорлық 

саласындағы қолданыстағы 

заңнаманың құқықтық 

құжаттарын басшылыққа ала 

алады, сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін талдай алады, 

дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негізінде кәсіби қызметті 

байланыстыра алады, жеке 

тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетін қалыптастыру 

кезінде парасаттылық, адалдық 

сияқты қасиеттерді қалыптастыра 

алады. 

Курс құқықтың негізгі салалары 

(конституциялық, әкімшілік, 

азаматтық, қылмыстық және т.б.) 

мәселелерін қарастырады және  

құқықтық мәселелерді шешуде 

бағдарлау үшін жүйелі білім бере 

отырып, құқықтық нормалардың 

рөлі туралы жалпы түсінік береді. 

Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық 

қатынастардың мәні мен 

мазмұнын, ҚР Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

саласы бойынша мемлекеттік 

саясатының негізгі бағыттарын 

ашады; ҚР Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясатының 

нәтижелерін қарайды; ҚР 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл жөніндегі мемлекеттік 

саясатына, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жөніндегі 

Білу керек:  

-ҚазақстанРеспубликасы Конституциясыныңнегізгі ережелері; 

- ҚР қолданыстағы заңнамасы; 

-мемлекеттік басқару органдарының жүйесі және  олардың өкілеттіктерінің шеңбері, 

-Қаржы құқығы және қаржы; 

- материалдық және ісжүргізу құқығының өзараәрекеттесумеханизмі; 

-сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның шығу себептері; 

-сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және 

құқықтық жауапкершілік шарасы; 

-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

Жасай білуі қажет: 

-оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдау және қажетті 

нормативтік актілерге жүгіне білу; 

-қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алу; 

-заң арқылы өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; 

-қолданыстағы заңнама мәселелеріне бағдарлану; 

-нақты жағдайларда азаматтық құқық нормаларын қолдану; 

-адамгершілік сананың құндылықтарын жүзеге асыру және күнделікті тәжірибеде 

адамгершілік нормаларын сақтау; 

-сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу; 

Меңгеруі қажет:: 
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нормативтік құқықтық актілеріне 

сипаттама береді.. 

-әртүрлі құжаттарды құқықтық талдау; 

-мүдделер қақтығысы мен моральдық таңдау жағдайын талдау; 

 

Пәндердің атауы OEP 1104 Экономика және кәсіпкерлік негіздері 

Пәндер циклі ЖББ/ТК 

Пәнді оқытудың  мақсаты  Экономиканың жұмыс істеуі мен экономикалық дамудың базалық қағидаттарын, мемлекеттің экономикаға қатысу мақсаттары мен 

нысандарын, сондай-ақ бәсекеге қабілетті экономика жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу 

мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық білім мен дағдыларды қалыптастыру. 

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Ұлттық код және әлеуметтік-саяси білімнің модулі 

Постреквизиттер Экономика негіздері, Менеджмет негіздері, Маркетингке кіріспе/ Қаржы және бухгалтерлік есеп, Кәсіпорын экономикасы / Бизнестегі 

экономика, Коммерциялық қызмет негіздері 

Оқыту әдістері 1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) – оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда өткізіледі. 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білімалушының өзіндік жұмысы (ТЖБ), оның ішінде оқытушының (ТЖББ) басшылығымен, жеке 

консультациялар. 

Оқыту әдістері мен технологиясы - түсіндірме-иллюстрациялық; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақтыжағдайлардыталдау); 

-  жобалар әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін әзірлеу және түрлендіру) 

- оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студенттік орталықтандырылған оқыту; 

Интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау"дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерім мен қорытынды бақылау бағаларын (емтихандық баға) қамтиды. Ағымдағы 

үлгерімді бағалау үлесі қорытынды бағалауда 60% -ды құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы пән бойынша білімді қорытынды 

бағалаудың 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы үлгерімді бағалау рұқсат етудің 1-ші және 2-ші рейтингісі (РД 1 және РД2) бағалауларының орташа мәнінен құралады, 

олардың әрқайсысы барынша 100 балға бағаланады. 

Үлгерімді ағымдағы бақылау - оқу сабағын жүргізетін оқытушы жүргізетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша білім алушының 

оқу жетістіктерін жүйелі түрде тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістер конспектілерін тексеру, ӨРҰ тапсырмаларын орындау, бақылау 

жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т.б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша пайыздық мазмұндағы қорытынды баға мынадай формула бойынша айқындалады: 

Және% = РД 1 + РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                                            2 

мұнда РД 1 - рұқсат етудің 1-рейтингін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

РД 2 - рұқсаттың 2-ші рейтингін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

Е - емтихандық бағаның пайыздық мазмұны. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 2 
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Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Пәннің сипаттамасы 

КК7,9 Білім алушы экономика мен 

кәсіпкерліктің дамуын бағалай 

алады, экономикалық есептеулер 

жүргізе алады, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің 

экономикалық тиімділігін 

қамтамасыз ету дағдыларын 

меңгере алады, кез келген қызмет 

саласында кәсіпкерлікті 

басқарудың перспективалық 

тәсілдерін таба алады. 

Курс экономикалық ғылымның 

даму кезеңдерін, меншіктің 

нысандары мен құқықтық 

аспектілерін, баға белгілеу 

тетіктерін, шағын кәсіпкерліктің 

рөлін және экономиканың дамуын 

зерттейді. Курста кәсіпкерлік 

қызметті қаржыландыруды 

ұйымдастыру және кәсіпкерлердің 

қаржы ұйымдарымен өзара іс-

қимылы қарастырылады. 

Білу керек: бизнестің түрі мен түрін бөлектеу ерекшеліктері, шағын және орта 

бизнестің экономикалық функциялары, тұтынушылардың мінез-құлқы және 

тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін анықтау, тұтынушылардың қанағаттану 

деңгейіне әсер ететін факторларды талдай білу, басқару құрылымын қалыптастыру, 

өндірістік аппараттың оңтайлы құрылысы. 

Жасай білуі қажет: 

өзара тәуелді экономикалық құбылыстарды талдау әдістерін қолдану, экономикалық 

шешімдерді экономикалық негіздеу және тиімділік параметрлерін есептеу кезінде 

болашақ қызметте алған білімдерін пайдалану, бизнесті жоспарлаудың мақсаттары 

мен міндеттерін қалыптастыру және аймақ экономикасындағы шағын бизнестің 

ерекше рөлін көрсету. 

Меңгеруі қажет: шаруашылық жүргізуші субъектінің жұмыс істеу процесінде 

туындайтын проблемаларды шешу жолдарын негіздеу, дәлелдер әзірлеу үшін қажет. 
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