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Ү АМГУ 703-24-19  Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым 

 

Білім беру бағдарламасының атауы мен коды:  «6В04102-Мұнайгаз бизнесі менеджменті» 

 

Берілетін дәреже: «Бизнес және басқару» бакалавры  «6В04102-Мұнайгаз бизнесі менеджменті»  білім беру бағдарламасы бойынша  

 

Пән атауы МicМ 1208 Микро және макроэкономика / SE 2108 Қазіргі экономика 

Пән циклі БП, ТК 

Курсты оқу мақсаты экономикалық процестер саласындағы микродеңгейде студенттердің теориялық және практикалық білімдерін 

қалыптастыру, соңғы онжылдықтардағы теориялық ғылымның жетістіктері негізінде макроэкономика 

саласындағы студенттердің білімін тереңдету және кеңейту.экономикалық актерлер және бұл әртістер қалай 

таңдау жасайды шектеулі ресурстардың шарттары. 

Пререквизиттер Теориялық экономика, Экономикадағы математика, орта білім беру бағдарламалары 

Постреквизиттер Бизнеске кіріспе, Менеджмент және маркетинг  негіздері 
Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядан тыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы (СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                      2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  
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-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 3 

Семестр 1 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 29 

КК30 

Микро және макроэкономиканың 

экономикалық негіздерін, 

неоклассикалық және 

институционалдық 

микроэкономикалық теорияның негізгі 

тұжырымдамалары мен модельдерін, 

негізгі макроэкономикалық 

кӛрсеткіштерді және оларды есептеу 

принциптерін, ұлттық экономиканың 

нақты секторындағы экономикалық 

қызметті ұйымдастыру үдерістерін 

студенттердің теориялық игеруі./ 

Ұлттық экономиканың даму тетігі,  

кәсіпорын экономикасы  мен 

шаруашылық жүргізудің негізгі 

әдістері,  экономикалық және 

ӛнеркәсіптік, еңбек ресурстары, 

инвестициялық және инновациялық 

саясаттың мұнай-газ ӛнеркәсібі мен 

бизнес-құрылымдардың шаруашылық 

субъектілерінің шаруашылық 

қызметіне негізгі әсерін анықтау 

жайлы студенттердің тұтас кӛзқарасын 

қалыптастыру. 

Сұраныс және ұсыныс. Тепе-теңдік бағасы. 

Икемділік.  Тұтыну теориясы. Ӛндіріс және 

фирманың тәртібі. Нарықтық құрылымның 

типологиясы. Ӛндіріс факторлары нарығы. 

Ұлттық экономика және оның маңызды 

кӛрсеткіштері. Макроэкономикалық тұрақтылық:  

жиынтық сұраныс және ұсыныс. Ақша-несие 

саясаты. Экономиканы макроэкономикалық 

реттеу./ Қазіргі экономика және  экономикалық 

ғылым.   Ӛндіріс: ресурстар, факторлар, 

беталыстар. Нарықтық экономика: модель және 

шынайылық.  Бәсекелестік және монополия. 

Экономикада бағаны қалыптастыру және 

инфляция. Мемлекеттің экономикалық саясаты   

Модульдің оқу пәндерін қалыптастыратын 

экономика ғылымдарының барлық салаларында 

білімді (ұғымдарды, идеяларды, теорияларды) 

меңгеруге, микро және макроэкономикалық 

талдау; нақты экономикалық процестерді 

модельдеу әдіснамасын түсіндіруге; негізгі 

әлеуметтік-экономикалық кӛрсеткіштерді, негізгі 

макроэкономикалық кӛрсеткіштерді есептеуді 

талдай білуге қабілетті және экономиканың ӛсу 

үрдістерін ұсына алуға қабілетті.   

 

 

 

Пән атауы ERРS 2209 Нарықтық және ӛнеркәсіптік құрылымдар экономикасы / ЕRNGB 2209 Мұнай-газ 
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бизнесіндегі ресурс үнемдеу экономикасы 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқу мақсаты нарықтық және ӛнеркәсіптік құрылымды ұйымдастыру және қолдану ерекшеліктерін зерттеу. Сондай-ақ білім 

алушыларды нарықтық және ӛндіртік құрылымдарды  ұйымдастырудың озық тәжірибесімен таныстыру. 

Саланың нарықтық тетігін зерделеу; нарықтық билікті және оның пайда болу нысандарын талдау, сондай – ақ 

жекелеген нарықтар мен тұтастай қоғам үшін салдарлар. Әр түрлі нарықтық құрылымдарда атап айтқанда 

машина жасау ӛнеркәсібінде фирмалар мен саланың даму заңдылықтарын зерттеу. Қазіргі жағдайдағы ресурс 

үнемдеудің мәні. Ресурс үнемдеу саласындағы қазіргі жай күйі мен себептері. 

Пререквизиттер Микро және макроэкономика, Менеджмент және маркетинг негіздері 

Постреквизиттер Халықаралық қатынастар экономикасы, Кӛшбасшылық 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядан тыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы (СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) білім алушының рефлексивті тәсіл арқылы оқытуға бағытталған,  рефлексиялық оқыту; 

2) құзыреттілік-бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рӛлдік ойындар және оқу пікірталастар; 

4) кейс-стадиялар;  

5) жобалау әдістері; 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                       2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 
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-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 5 

Семестр 3 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 30 Студенттерде ұлттық 

шаруашылықты дамыту 

механизмі туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру; 

экономикалық,ӛндірістік,еңбек 

ресурстарын анықтаудың 

ерекшеліктері, инвестициялық-

инновациялық саясаттың 

мұнай-газ саласындағы 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің экономикалық 

қызметіне және бизнес 

құрылымдарға негізгі әсері/ 

Экономикалық есептерді 

жүргізудің негізгі міндеттері 

мен әдістері туралы түсінігі 

болу, кәсіпорынның 

шығындары мен кірістері, 

бәсекеге қабілеттілік деңгейін 

анықтау, сондай-ақ нарықтық 

экономика жағдайында 

экономиканы цифрландыру 

дағдыларын меңгеру. 

Нарықтық инфрақұрылым: түсінігі, функциялары 

және элементтері. Биржа  және олардың нарықтық 

экономикадағы орны, валюта нарығы және оның 

қызметін ұйымдастыру. Еңбек нарығы. ҚР дағы 

сақтандыру қызметін ұйымдастыру. Банктік 

қызметтер нарығы. Қызметтер нарығы. Ақпараттық 

нарық. Сауда кәсіпорындары. Мемлекеттік несие 

жүйесі. Қазақстан Республикасындағы ӛнеркәсіптік 

ӛндірістің салалық құрылымы. Ӛндірісті 

шоғырландыру және кәсіпорындар мӛлшері. 

Қазақстан Республикасы мұнайгаз ӛнеркәсібі 

саласының экономикасы. Ресуртарды пайдалану 

тиімділігін арттыру жолдары. Нарықтық 

құрылымды дамытуды басқару мен оның ӛзекті 

проблемалары. Нарықтық құрылымды дамытуды 

басқару мен оның ӛзекті проблемалары 

 

Кәсіпорынның экономикалық қызметі, экономиканы 

цифрландыру, ӛнеркәсіптік құрылым салаларының 

жұмыс істеуіне экономикалық талдау жүргізу мәселелері 

бойынша білімдерді меңгерген, ӛндірістік, еңбек 

ресурстарын пайдалануды талдай алады, экономикалық 

есептеулерде бағдарлай алады. Ӛндірістің экономикалық 

тиімділігінің негізгі және арнайы әдістерін қолдана 

алады, тиімділікті арттыру бойынша ӛткізілетін 

экономикалық іс-шаралардың салдарын болжай және 

анықтай алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ү АМГУ 703-24-19  Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым 

Пән атауы SP2216 Ӛнеркәсіп статистикасы  /FES2216 Қаржылық –экономикалық статистика 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқу мақсаты пәнді оқытудың мақсаты-оқушылардың статистикалық зерттеулер саласында теориялық білім негіздерін, 

практикалық іскерліктерін қалыптастыру, әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды талдау, статистикалық 

есептілікті құру дағдыларын қалыптастыру, аналитикалық ойлауды дамыту, басқарудың барлық деңгейлеріне 

объективті экономикалық ақпаратты қалыптастыру үшін жауапкершілікті тәрбиелеу. 

"Қаржы статистикасы" пәнін игерудің мақсаты студенттерге ұлттық экономиканың қаржылық емес 

секторларының қаржылық операциялары мен қаржы-несие саласында кешенді статистикалық 

зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу саласында теориялық және практикалық білім беру болып 

табылады. Бұл білімдер тікелей қаржы қызметімен айналысатын мамандарға да, ұлттық 

экономиканың барлық деңгейінде жұмыс істейтін экономистерге да қажет, ӛйткені шаруашылық 

жүйелердің қызмет етуінің әлеуметтік-экономикалық аспектілері қаржылық аспектілермен тығыз 

байланысты. 
Пререквизиттер Микро және макроэкономика, Менеджмент және маркетинг негіздері 

Постреквизиттер Халықаралық қатынастар экономикасы, Кӛшбасшылық 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядан тыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы (СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) білім алушының рефлексивті тәсіл арқылы оқытуға бағытталған,  рефлексиялық оқыту; 

2) құзыреттілік-бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рӛлдік ойындар және оқу пікірталастар; 

4) кейс-стадиялар;  

5) жобалау әдістері; 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                      2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  



Ү АМГУ 703-24-19  Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым 

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 5 

Семестр 3 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 39 

КК 40 

Қаржы-экономикалық 

статистика кӛрсеткіштерінің 

жүйесін құрудың теориялық 

негіздерін білу және 

практикалық дағдыларын 

меңгеру, ұлттық шоттар 

жүйесінің принциптеріне 

сәйкес қаржы-экономикалық 

статистикада пайдаланылатын 

негізгі санаттарды, ұғымдарды, 

жіктемелерді, топтастыруларды 

меңгеру. 

Ӛнеркәсіптегі статистиканың мақсаты және 

мазмұны.   Ӛнеркәсіптің жағдайы мен дамуы. 

Ӛнеркәсіп ӛнімінің нақты кӛлем индексі. 

Ӛнеркәсіптегі кӛрсеткіштерді талдаудың 

статистикалық әдістері. Ӛнеркәсіп статистикасын 

қалыптастыру кезінде пайдаланылатын 

жіктеуіштер. Ӛнеркәсіптегі статистикалық есептілік 

нысанының атауы/ 

Қаржы статистикасының пәні, әдістері мен 

міндеттері. Қаржы статистикасы кӛрсеткіштерінің 

жүйесі. Қаржы-экономикалық есептеулердің мәні 

мен міндеттері. Қаржылық-экономикалық 

ақпаратты жинау және талдау бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыру.  Қаржы және 

экономика статистикасын ұйымдастырудың 

халықаралық тәжірибесі. Бизнес кӛрсеткіштерін 

талдаудың статистикалық әдістері. Мұнай-газ 

бизнесіндегі кәсіпорындардың қаржы-

экономикалық қызметін сипаттайтын негізгі 

кӛрсеткіштер және оларды статистикалық талдау. 

Статистикалық кестелер мен графикалық 

және шаруашылық жүргізуші субъектілер мен кәсіпкерліктің 

қызметін сипаттайтын экономикалық және қаржы-

экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы 

деректерді жинауға және талдауға қабілетті. 

 

 

 

 

 

Пән атауы EMO 2211 Халықаралық қатынастар экономикасы / ME 2211 Әлем экономикасы 



Ү АМГУ 703-24-19  Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым 

Пән циклі БП, ТК 

Курсты оқу мақсаты студенттерді экономикалық қызметтің ерекшеліктерімен  таныстыру, халықаралық экономикадағы облыстық 

және практикалық білімге ие болу, сондай-ақ, бүкіл әлем бойынша ұлт ӛкілдерін тәрбиелеу, оның 

мүмкіндіктері, механизмі, негізгі тенденциялары және проблемалары; ӛз елдерінің және ӛңірлерінің 

экономикалары туралы жалпы кӛріністі қалыптастыру. 

Пререквизиттер Теориялық экономика, Маркетинг және менеджмент негіздері, Микро және макроэкономика/Қазіргі экономика  

Постреквизиттер Ӛндірістік сферадағы кәсіпорын экономикасы/ Бизнестегі кәсіпорын экономикасы, Халықаралық мұнай газ 

бизнесі / Бизнес үшін Excel  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядан тыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                      2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 
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Кредит саны 5 

Семестр 4 семестр 

 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 37 Халықаралық экономикалық 

қарым-қатынастардың негізгі 

үрдістерін зерделеу, 

студенттерге халықаралық 

экономикалық қызметтің оң 

және теріс салдарын сауатты 

бағалай білуге үйрету,  

халықаралық сауда қарым-

қатынастарын дамытудың 

тиімді жолдарын иеленуге 

мүмкіндік беретін әдістерді 

меңгеру.  

 

Халықаралық экономикалық қатынастардың 

негіздері.  Әлемдік нарық пен әлемдік 

шаруашылықтың пайда болуы. Халықаралық 

сауданың табысты бӛлуге ықпал етуі. Сыртқы 

сауда саясаты және оның құралдары. Капиталдың 

халықаралық қозғалысы және халықаралық 

несиелендіру. Жұмыс күшінің халықаралық 

миграциясы. Технологияның халықаралық 

трансферті. Халықаралық валюта-қаржылық жүйе. 

Халықаралық қаржы нарығы. Елдің және әлем 

аймақтарының тӛлем балансы./ Әлемдік экономика 

жүйе ретінде. Еңбекті халықаралық бӛлу. Қазіргі 

әлесдік шаруашылықты дамытудың негізгі 

беталыстары. Әлемдік шаруашылықтың ресурстық 

потенциалы. Ұлттық экономика әлемдік 

шаруашылықтың бӛлігі ретінде. Транұлттық 

компаниялар және оның әлемдік шаруашылықтағы 

рӛлі. Әлемдік экономикадағы интеграциялық 

бірлестіктер.   

Ӛзінің кәсіби және жеке дамуын жоспарлауға және іске 

асыруға, Халықаралық экономикалық қатынастар 

процестерін талдауға, сыртқы экономикалық 

байланыстарды орнатуға қабілетті және халықаралық 

ортада кәсіпкердің жеке басының қасиеттерін кӛрсете 

алады 
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Пән атауы Lider2212 Кӛшбасшылық/Tmen  2 212 Тайм менеджмент 

Пән циклі БП, ТК 

Курсты оқу мақсаты cтуденттерде Тиімді кӛшбасшылықтың маңызды факторларын анықтау тәсілдерін қалыптастыру үшін қажетті 

білім, білік, дағды және құзыреттілік кешенін қалыптастыру, 

уақытты басқару,Менеджмент және кӛшбасшылық принциптерін анықтау, топтық процестерді білу негізінде 

топтық жұмысты ұйымдастыра білу 

команда құру динамикасы мен принциптері. 

Пререквизиттер Теориялық экономика, Маркетинг және менеджмент негіздері, Микро және макроэкономика/Қазіргі экономика 

Постреквизиттер Менеджмент және тәуекелдерді басқару/Инновационниялық  менеджмент, Персоналды басқару және іскерлік 

коммуникация / Мұнай-газ бизнесіндегі сыртқы экономикалық қызметті басқару 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядантыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                       2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 
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-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 5 

Семестр 4 семестр 

 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 34 Студенттерге тиімді 

кӛшбасшылықтың маңызды  

факторларының қалыптастыру 

үшін қажетті тұжырымдармен, 

біліммен, әдістермен 

қамтамасыз ету, уақытты 

басқару, менеджмент пен 

кӛшбасшылықтың 

принциптерін анықтау, 

топтарды қалыптастыру 

принциптерімен және топтық 

динамика үрдістері білімі 

негізінде топтық жұмысты 

ұйымдастыра білу.  

     

 

Кӛшбасшылық туралы жалпы кӛрініс. 

Кӛшбасшылық түсінігі. Кӛшбасшылық теориясы 

және мотивация. Қазіргі қоғамдағы кӛшбасшының 

функциясы. Кӛшбасшылықтың қазіргі теориясы. 

Билік және кӛшбасшының ықпалы. Кӛшбасшылық 

тұжырымдамасы. Кӛшбасшының кәсібилігі және 

жеке қасиеттері. Команда құру кӛшбасшы-

жетекшілердің маңызды міндеті ретінде./ Тайм 

менеджменттің теориялық негіздері. 

Психологиядағы уақытты зерттеудің тӛрт аспектісі. 

Әртүрлі мәдениеттегі уақытты қабылдау 

парадигмасы. Психологиялық, әлеуметтік, кәсіби 

уақыт түсінігі. Уақытты жеке қабылдау. 

Субъективті және объективті уақыт. Уақытылы 

орындау уақытты ұйымдастырудың жеке белгісі 

ретінде. Уақытты жеке ұйымдастырудың 

типологиясы. Ӛзара әрекет етудің және 

тұлғааралық қарым-қатынастың уақыт ресурстары. 

Уақытты басқарудың негізгі әдістері. 

Кӛшбасшылықтың принциптері мен әдістері,практикада 

уақытты басқару туралы ақпаратты дәлелді және негізді 

түрде ұсынады, ұйымдастырушылық мәдениетті 

диагностикалай алады, оның күшті және әлсіз жақтарын 

анықтай алады, оны бизнесте жетілдіру бойынша 

ұсыныстар жасай алады, кӛшбасшылықтың тиімді 

әдістерін, басқарушылық мәселелерді шығармашылық 

тұрғыдан шеше алады. 
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Пән атауы UFBS2217 Қаржылық, банк, сақтандыру ісін басқару  /SP2217 Кәсіпкерліктегі сақтандыру 

Пән циклі БП, ТК 

Курсты оқу мақсаты Пәннің мақсаты - банктік және сақтандыру салаларында болашақ мамандардың теориялық білімдерін және 

практикалық дағдыларын дамыту. Студенттерге сақтандыру саласындағы жүйелі білімді, оның ішінде 

сақтандырудың теориялық аспектілерін, сақтандыруды ұйымдастыруды, сақтандыру қарым-қатынастарын 

мемлекеттік реттеуді, ӛндіріс пен класс бойынша сақтандыру сипаттамаларын анықтауды, сақтандыру 

компаниялары қаржысының ерекшеліктерін зерделеуді және т.б. қамтамасыз ету 

Пререквизиттер Теориялық экономика, Бизнеске кіріспе 

Постреквизиттер Менеджмент және тәуекелді басқару, Сақтандыру маркетингі 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядантыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                      2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 
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-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 5 

Семестр 4 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК40 

КК41 

Білім алушыларда банк жүйесі 

мен несие беретін ұйымдардың 

аспектілерін ашатын мәселелер, 

жалпы банк жүйесін басқару  

жекелеген коммерциялық 

банктердің маңызды бағыттары 

бойынша олардың қалыптасуы 

мен қызмет етуі туралы кӛрінісін 

қалыптастыра білу. /Қаржы 

менеджменті, қаржы менеджменті 

мен қаржы тетігінің қолданыстағы 

анықтамаларын және олардың 

ерекшеліктерін білу, сақтандыру 

бизнесін кешенді талдаудың 

модельдері мен әдістерін, 

актуарлық бағалауды, сақтандыру 

компанияларының жұмыс істеуін 

және болжамын бағалауды, банк 

жүйесінің басқару тетіктерін, 

банктік басқарудың негізгі 

бағыттарын әзірлейді, енгізеді 

және қолданады. және маркетинг. 

Қаржыны басқару. Ақша ағымдарын басқару. 

Компанияның қаржылық тұрақтылығын және тӛлем 

қабілеттілігін қамтамасыз ететін факторлар. Сақтандыру 

қызметін басқару. Сақтандыру сыйақысы мен сақтандыру 

тарифтері түсінігі және бағыты. Сақтандырудың 

экономикалық мәні. Сақтандыру функциялары. Банк ӛнімі 

және оның экономикалық мазмұны. Банк клиенттерімен 

ӛзара қарым-қатынасты басқару. Банктің несие ӛнімдерін 

жобалау әдістері.  Коммерциялық банк қызметіндегі 

брэндинг./Сақтандырудың экономикалық мәні. 

Сақтандырудың негізгі түсініктері. Кәсіпкерлік қызметті 

қорғау барысындағы сақтандырудың орны. Коммерциялық 

және қаржылық тәуекелдер кәсіпкерлік тәуекелдің негізгі 

түрлері ретінде. Кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыруды 

ұйымдастыру негіздері. Қаржылық тәуекелдерді 

сақтандыру. Несие тәуекелдерін сақтандыру. Банк 

тәуекелдерін сақтандыру. Қазіргі қаржылық құралдарды 

қолдану арқылы тәуекелдерді сақтандыру  

(хеджирование). 

Кредиттік ұйымдардың қызметін басқару, 

коммерциялық банктердің әртүрлі 

операциялары, банктік тәуекелдерді тӛмендету 

бойынша ұйымдастырушылық және 

басқарушылық шараларды әзірлеуге және 

ӛздерінің білімдері мен дағдыларын 

басқарушылық қызметке қолдануға қабілетті 

болу./Компанияның қаржылық жағдайын 

талдауға, табыстарды ұлғайтуға, шығындар 

мен тәуекелдерді барынша азайтуға, жоғары 

сапалы қаржы қызметтерін ұсынуда нарық 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға, сақтандыру 

қызметінің бизнес процестерін қалай 

қалыптастыруға және бейімдеуге, олардың 

кәсіби қызметінде жаңа әдістер мен 

формаларды әзірлеуге және енгізуге қабілетті 

болу. 
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Пән атауы UNGP  3213 Мұнайгаз кәсіпорындарын басқару/UNE3213Ұлттық экономиканы басқару  

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқу мақсаты Кәсіпорынды басқару тетіктерін зерделеу, компанияның басқарушылық шешімдері кешеніне жылжытудың 

әртүрлі құралдарын біріктіре білу, әртүрлі жағдайларда ӛз бетінше шешімдер қабылдау, Мұнай-газ саласы мен 

квазимемлекеттік сектор саласындағы тәуекелдерді шешу және басқару дағдыларын меңгеру. 

Пререквизиттер Менеджмент және маркетинг, Теориялық экономика 

Постреквизиттер Халықаралық мұнайгаз ьизнесі, Мұнайгаз бизнесі экономикасы 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядантыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                       2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  
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-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 6 

Семестр 5 

 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК40 

КК41 

Кәсіпорындарды басқару 

тетіктерін зерттеу, компанияның 

кешенді басқару шешімдеріне 

жетудің әртүрлі құралдарын 

біріктіру, әр түрлі жағдайларда 

тәуелсіз шешімдер қабылдау 

дағдыларын меңгеру, мұнай-газ 

саласы мен квазимемлекеттік 

сектордағы тәуекелдерді басқару 

мүмкіндігі./Халықаралық 

экономикалық қатынастардың 

негізгі процестерін зерттеу, 

студенттерді елдің дамуына оң 

және теріс салдарын дұрыс 

бағалай білу, халықаралық 

экономикалық қызметке қатысу 

және халықаралық сауда 

қатынастарын дамытудың тиімді 

жолдарын табу дағдыларын игеру. 

Мұнай-газ кәсіпорындарын басқарудың теориялық 

негіздері. Ӛндірісті басқару және ұйымдастыру, оның 

ерекшеліктері. Мұнай-газ  саласы кәсіпорындарында 

негізгі және қосымша ӛндірісті басқару. Мұнай-газ 

ӛңдеуші кәсіпорындарда ӛндірістік инфрақұрылымды 

басқару. Мұнай-газ кәсіпорындарында сапа жүйесін 

ұйымдастыру және басқару.  Мұнай-газ саласы 

кәсіпорындарын жоспарлау./Ұлттық экономиканы басқару 

механизмі. Салааралық  баланс – ұлттық эконгомиканы 

кешенді талдау құралы. Ұлттық экономиканың аймақтық 

құрылымын басқару. Экономикалық ӛсім және даму 

ұлттық экономиканың категориясы ретінде. Ұлттық 

экономиканы реттеудегі мемлекеттің рӛлі. Ұлттық 

экономиканы кешенді дамытудың стратегиялық 

бағдарламасы. Ұлттық экономиканың экономикалық 

қауіпсіздігін басқару. 

Басқару қызметінің ерекшеліктерін талдай 

білу, командаларда жұмыс істеу кезінде 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; 

адам ресурстарына талдау жүргізу дағдылары 

және ұйымдастырушылық мәдениетті 

диагностикалауды жүзеге асыра білу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән атауы MUR 3214 Менеджмент және тәуекелділікті басқару /IM3214 Инновациялық менеджмент 
Пән циклі БП,ТК 
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Курсты оқу мақсаты Пәнді зерделеудің мақсаты ӛндірістік-технологиялық, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-экономикалық және 

басқару қызметінің қазіргі заманғы әдістерін қолдану , ӛнімнің ӛзіндік құнын жоспарлау, практикалық жұмыс 

үшін қажетті нарық жағдайында кәсіпорын қызметін басқару негізінде мұнай-газ кәсіпорнын басқару және 

ұлттық экономиканы басқару саласында білім алу болып табылады. 

Пререквизиттер Халықаралық қатынастар экономикасы / Әлем экономикасы, Кӛшбасшылық /  Тайм менеджмент 
Постреквизиттер Стратегиялық жоспарлау / Бизнес жоспарлау, Мұнай-газ бизнесін басқару   
Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядан тыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы (СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                       2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 5 

Семестр 5 
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 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 33 

КК34 

Студенттердің менеджмент және 

менеджмент саласындағы 

білімдерін қалыптастыру, 

басқару шешімдерін топтастыру, 

технологияларды оқыту және 

басқару шешімдерін, ұйымның 

коммуникациялық 

менеджментін, 

ұйымдастырушылық ӛзгерістерді 

басқару процесінің кезеңдерін, 

тәуекелдерді басқаруға және 

іскерлік серіктестермен іскерлік 

қарым-қатынастарды жүргізуді 

қалыптастыру./ Студенттердің 

тиімді кӛшбасшылықтың 

маңызды факторларын анықтауға 

арналған тәсілдерді 

қалыптастыру үшін қажетті 

білім, дағдылар, қабілеттер мен 

құзыреттіктерді 

қалыптастыру,басқару және 

кӛшбасшылық қағидаттарын 

айқындау, топтың білімі 

негізінде топтық жұмысты 

ұйымдастыру мүмкіндігі команда 

құрудың динамикасы мен 

принциптері. 

Менеджменттің әдістемелік негіздері. 

Менеджменттегі тұжырымдық әдістің нұсқалары. 

Менеджменттің функциялар жүйесі. Менеджменттің 

әдістері және технологиясы. Басшының стилі.  

Менеджменттегі іскерлік қатынастың негіздері. 

Тәуекел тұжырымы және оны бағалау әдістері. 

Тәуекел-менеджмент –тәуекелдерді басқару жүйесі. 

Сыртқы экономикалық қызметтердің тәуекелдері. 

Тәуекелдерді басқарудағы сақтандыру. Қаржылық 

тәуекелдерді басқару әдістері.  Тәуекел-менеджмент 

стратегиясы./ Инновациялық менеджменттің негіздері. 

Инноватика теориясының пайда болуы және оның 

қазіргі тұжырымдамасы. Компанияның инновациялық 

қызметін басқару негіздері. Инновациялық үрдіс және 

инновациялық қызмет. Инновациялық үрдісті 

ұйымдастыру әдістері және формалары. Мұнай-газ 

саласындағы шағын инновациялық бизнес. 

Мұнай-газ кәсіпорнының, ұлттық компанияның 

қызметін басқару бойынша білімін кӛрсетуге, 

ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер 

қабылдауға, мұнай-газ кәсіпорнының жай-күйі мен 

даму серпіні туралы талдамалық есептер жүргізе 

алуға қабілетті, ұйымдағы жағдайды басқара 

алады/ 

Ӛзінің кәсіби және жеке дамуын жоспарлауға және 

іске асыруға, Халықаралық экономикалық 

қатынастар процестерін талдауға,сыртқы 

экономикалық байланыстарды орнатуға қабілетті 

және халықаралық ортада кәсіпкердің жеке 

басының қасиеттерін кӛрсете алады . 
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Пән атауы UNNGO 3219  Мұнайгаз ӛнеркәсібіндегі салық салуды басқару/UNP 3219  Кәсіпкерліктегі салық салуды 

басқару  

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқу мақсаты Студенттерді Қазақстан Республикасының салықтық және бюджеттік жүйелерінің негіздерімен таныстыру, 

қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес заңды және жеке тұлғаларға салық салу тәртібі. Экономикалық қызметті 

әлеуетті іске асыру және шағын бизнес ӛкілдерін (ұйымдар мен жеке кәсіпкерлердің басшыларын) бастау үшін 

қажет кейіннен салық салу саласындағы білімді қалыптастыру. 

Пререквизиттер Микро және макроэкономика, Қазіргі экономика 

Постреквизиттер Халықаралық мұнайгаз бизнесі, Мұнайгаз бизнесін басқару 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядантыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                      2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  



Ү АМГУ 703-24-19  Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым 

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 8 

Семестр 5 

 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК43 

 

Студенттерді бизнестегі салық 

салудың тұтас кӛзқарасын  қазіргі 

заманғы кәсіпкерді 

экономикадағы қалыптастыруда 

салық салуды оңтайландыру 

жолдарын қолдану 

Арнайы салық режимдерін білу, 

салық жүйесіндегі ӛзгерістерді 

бағалау, салық салуды 

оңтайландыру жолдарын қолдану 

мүмкіндігі, салық тӛлемдерін 

есептеу бойынша ӛздігінен 

есептеулер жасау, қажетті салық 

құжаттамасын ресімдеу. 

Қазақстан Республикасының салық жүйесі: құрылу 

кезеңдері, қазіргі жағдайына сипаттама. Салық 

саясаты және оның  мемлекеттік саясатты дамыту 

кезіндегі рӛлі. Мұнай-газ саласындағы салық салымы. 

Кӛлік құралдары салығы. Мұнай-газ саласындағы жер 

салығы. Мұнай-газ саласындағы мүлік салығы. 

Қосылған құн салығы. Мұнай-газ саласы 

сферасындағы корпоративті табыс салығы. / Салық 

салымын басқарудың негізгі механизмдері. Салықтар, 

олардың түрлері және маңызы. Экономиканы 

салықтық реттеу. Кәсіпкерліктегі салық базасын 

басқару. Салық декларациясы және оның маңызы. 

Бизнестегі салық салымы принциптері. 

Кәсіпкерліктегі салықты алу әдістері және тәсілдері.  

Шағын бизнес үшін арнайы салық тәртібі. Салық 

орындарының және салық тӛлеушілердің 

жауапкершіліктері, міндеттері және құқықтары. 

Салықтық  нормативті-құқықтық базалар.. 

Ӛндіріс пен бизнесте салық салу жүйесін 

қалыптастыру және сауатты дәлелдей білу, салық 

салуды оңтайландыру тәсілдерін қолдана білу, 

ерекше салық режимдерін пайдалану білімдері мен 

дағдыларын меңгеру, салық жүйесінде болып 

жатқан ӛзгерістерді бағалау, салық салуды 

оңтайландыру тәсілдерін қолдана білу, салық 

тӛлемдерін есептеу, қазіргі заманғы экономика 

жағдайында қазіргі заманғы кәсіпкерге қажетті 

салық құжаттарын рәсімдеу бойынша есептерді ӛз 

бетінше жүргізе білу. 
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Пән атауы EPPS 3301 Ӛндірістік сферадағы кәсіпорын экономикасы /EPB  3301 Бизнестегі кәсіпорын экономикасы 

Пән циклі ПП, ТК 

Курсты оқу мақсаты ӛнеркәсіптік шаруашылықты дамытудың негізгі кезеңдері мен перспективаларын игеру; кәсіпорын, учаске, 

цех, жеке жұмыс орны жұмысының техникалық-экономикалық кӛрсеткіштері; ӛндірістік қорлар мен жұмыс 

күшін ұтымды пайдалану әдістері 

Пререквизиттер Теоретикалық экономика, Экономикадағы математика  

Постреквизиттер Кәсіпкерлік негіздері/Әлеуметтік кәсіпкерлік, Ӛндірістік сферадағы операцияларды басқару/Бизнестегі 

мотивациялық басқару  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядантыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                       2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  



Ү АМГУ 703-24-19  Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым 

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 6 

Семестр 5 семестр 

 

 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 29 Студенттерде ұлттық 

экономиканың даму тетігі 

туралы тұтас кӛзқарасты 

қалыптастыру; экономикалық, 

ӛнеркәсіптік, еңбек ресурстары, 

инвестициялық және 

инновациялық саясаттың 

мұнай-газ ӛнеркәсібі мен 

бизнес-құрылымдардың 

шаруашылық субъектілерінің 

шаруашылық қызметіне негізгі 

әсерін анықтау. 

Кәсіпорын индустриялық салада, қазіргі 

кәсіпорынның қызметін жоспарлау Кәсіпорынның 

экономикалық ресурстары. Кәсіпорынның негізгі 

капиталы. Негізгі капиталдың амортизациясы. 

Негізгі құралдарды пайдалану кӛрсеткіштері. 

Кәсіпорынның айналым капиталы. Кәсіпорынның 

кадрлық әлеуеті. Қызметкерлердің сыйақысы. . 

Ӛнімділік. Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. 

Ӛнімнің сапасы. Ӛндірістік шығындар, пайда және 

табыс. Компанияның қаржылық нәтижелері. 

Ӛндірістің экономикалық тиімділігі./ Бизнестің 

экономикасы мен мәні. Компанияның бәсекеге 

қабілеттілігі. Компанияның негізгі капиталы. 

Компанияның айналымдағы капиталы 

Компанияның еңбек ресурстары Бизнес ӛндірісін 

қолдау үшін индустриалды-инновациялық саясат. 

Қаржы-бюджеттік бизнес саясаты. Инвестициялық 

үрдістерді дамыту және бизнестегі инвестициялық 

қызмет жағдайы, проблемалары және келешегі. 

Экономикалық,инвестициялық-инновациялық саясаттың, 

цифрландыру әдістерінің ел экономикасына, салалық 

нарықтар экономикасына және кәсіпорын 

экономикасына, мұнай-газ бизнесін дамытуға тиімді 

әсерін кӛрсету экономикалық тұрақтылықтың ӛсуін 

болжаудың мүмкін жолдарын ұсынуға қабілетті. 
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Пән атауы BUА 3218 Бухгалтерлік есеп және аудит/TPBU 3218 Бухгалтерлік есеп теориясы мен 

практикасы  
Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқу мақсаты Студенттердің ҚР-да қолданылатын стандартты бухгалтерлік есеп жүйесінің теориялық және әдіснамалық 

негіздерін, тӛлемдер мен міндеттемелерді есептеу және есепке алу бойынша, сондай-ақ қаржылық есептілік 

нысандарын құрастыру бойынша практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер Микро және макроэкономика, Менеджмент және маркетинг негіздері 

Постреквизиттер Халықаралық қатынастар экономикасы, Кӛшбасшылық 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядан тыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы (СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) білім алушының рефлексивті тәсіл арқылы оқытуға бағытталған,  рефлексиялық оқыту; 

2) құзыреттілік-бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рӛлдік ойындар және оқу пікірталастар; 

4) кейс-стадиялар;  

5) жобалау әдістері; 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                      2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 
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-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 5 

Семестр 6 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 3 

КК 4 

Білім алушыларда кредиттік 

ұйымдар мен банк жүйесінің 

аспектілерін ашатын негізгі 

мәселелер, тұтастай алғанда 

банк жүйесін (секторды) 

басқару және жеке алынған 

коммерциялық банк олардың 

қалыптасуы мен жұмыс 

істеуінің аса маңызды 

бағыттары бойынша негізгі 

мәселелер туралы түсінік 

қалыптастыру/ Қаржылық 

менеджменттің қазіргі 

анықтамаларын білу, қаржы 

және қаржылық тетікті басқару 

және олардың ерекше 

белгілерін білу, сақтандыру 

бизнесін кешенді талдау, 

актуарлық бағалау, сақтандыру 

компанияларының қызметін 

рейтингтік бағалау және даму 

болжамын, банк жүйесін 

басқару тетіктерін, банк 

менеджменті мен маркетингтің 

негізгі бағыттарын әзірлеу, 

енгізу және қолдану. 

Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. 

Бухгалтерлік есептің пәні мен әдістері. Мақсаттары 

мен міндеттері. Қаржылық есептілік элементтері 

және бухгалтерлік есеп объектілері. Бухгалтерлік 

шоттар және қос жазба. Қазақстан 

Республикасындағы аудитті нормативтік-құқықтық 

реттеу. Аудитті жоспарлау, аудит бағдарламасы. 

Аудиторлық тәуекелдер. Аудиттегі аудиторлық 

дәлелдемелер және аналитикалық рәсімдер. 

Аудиторлық таңдау. Аудиторлық есеп/ 

Бухгалтерлік есептің теориясы мен практикасы. ҚР 

Бухгалтерлік есепті нормативтік реттеу жүйесі. 

Баланстың мәні мен функциялары. Есептік 

процедураның құрылымы. Шаруашылық есеп және 

оның түрлері. Есепке алуды пайдаланушылар және 

ӛлшеуіштер.  Баланстардың жіктелуі. Шоттарды 

жіктеу. Бухгалтерлік есеп шоттарының 

жоспарының құрылымы. 

Несиелік ұйымдардың қызметін, коммерциялық 

банктердің әртүрлі операцияларын басқара алады, 

банктік тәуекелдерді азайту үшін ұйымдастырушылық 

және басқарушылық шараларды жасай алады және 

алынған білім мен дағдыларды басқару қызметінде 

қолдана алады/ 

Компанияның қаржылық жағдайына талдау жүргізуге, 

кірістерді арттыруға, шығындар мен тәуекелдерді 

азайтуға ықпал етуге, сапалы қаржылық Қызметтерді 

ұсынуда нарықтың қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

қабілетті,сақтандыру қызметінің бизнес-процестерін 

қалыптастыра және бейімдей алады, кәсіби қызметте 

жаңа әдістер мен нысандарды меңгере және енгізе алады 
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Пән атауы MNGB 3220 Халықаралық мұнайгаз бизнесі / EB 3220 Бизнестегі Excel 

Пән циклі БД,КВ 

Курсты оқу мақсаты cтуденттерде стратегиялық жоспарды әзірлеу,бизнес-жоспарлау, кәсіпорынның бизнес-жоспарларын 

,инвестициялық идеяны құру, ӛндірістік және кәсіпкерлік қызметтен түсетін шығындар мен кірістерді талдау, 

ӛнімнің ӛзіндік құнын және компанияның таза пайдасын анықтай білу,дамыған нарықтық экономика 

жағдайында ӛндірістік ресурстарды модельдеу мүмкіндігі туралы тұтас түсінік қалыптастыру.бизнес - 

жоспарлау және стратегиялық жоспар. 

Пререквизиттер Мұнайгаз ӛнеркәсібіндегі салық салуды басқару / Кәсіпкерліктегі салық салуды басқару, Ӛндірістік сферадағы 

кәсіпорын экономикасы/ Бизнестегі кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттер Кәсіпкерлік негіздері / Әлеуметтік кәсіпкерлік, Экономикалық талдау / Бизнес талдау 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядан тыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы (СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                      2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  
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-портфолио 

-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 8 

Семестр 6 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК45 Бизнестің сыртқы 

экономикалық байланыстарын 

басқару, халықаралық 

экономикалық бизнес 

интеграциясы, студенттердің 

елдің дамуы үшін оң және теріс 

салдарларын дұрыс бағалай 

білуі, халықаралық бизнеске 

қатысу, ақпараттық 

технологияларды қолдануға 

қолайлы дағдыларды игеру 

үшін студенттердің білімі, 

дағдылары, қабілеттері мен 

құзыреттерін қалыптастыру. 

халықаралық бизнес даму 

перспективаларын бағалау. 

Мұнай-газ компанияларының транснациядануы. 

Мұнай және газ нарығының жаһандануы. Әлемнің 

мұнай-газ кешені және оның құрылымы. 

Халықаралық мұнай-газ бизнесінің ұйымдық 

формалары. Баға жүйесі. Экономиканың мұнай-газ 

секторын мемлекеттік реттеу. Мұнай және табиғи 

газдың халықаралық бизнесіндегі фискалдық 

шаралар./ Ақпараттық технологиялар: негізгі 

ұғымдар, терминология және жіктеу. Жеке және 

ұжымдық ақпаратты басқару үшін бизнестегі 

ақпараттық жүйелер. MSExcel дерекқорларымен 

жұмыс істеу. MSExcel қаржылық функциялары. MS 

Excel кӛмегімен экономикалық есептер. MSExcel-те 

деректерді талдау және болжау. 

Бизнестің сыртқы экономикалық байланыстарын, 

халықаралық экономикалық бизнес-интеграцияны 

басқару үшін қажетті білімді, іскерлікті, дағдылар мен 

құзыреттілікті кӛрсете алады, елдің дамуы үшін оң және 

теріс салдарларды сауатты бағалай алады, оның 

халықаралық кәсіпкерлік қызметке қатысуы, ақпараттық 

технологияларды қолдануға ықпал ететін дағдыларды 

меңгеруі және халықаралық бизнестің даму 

перспективаларын бағалай алады. 
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Пән атауы SP3221Стратегиялық жоспарлау/  UP 3221  Бизнес жоспарлау SM 3221Сақтандыру маркетингі 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқу мақсаты cтуденттерде бизнестің сыртқы экономикалық байланыстарын, Халықаралық экономикалық бизнес-

интеграцияны басқару үшін қажетті білім, білік, дағдылар мен құзыреттер кешенін қалыптастыру, 

студенттердің елдің дамуы үшін оң және теріс салдарларды сауатты бағалай білуі, оның халықаралық 

кәсіпкерлік қызметке қатысуы, ақпараттық технологияларды қолдануға ықпал ететін дағдыларды игеруі және 

халықаралық бизнестің даму перспективаларын бағалауы. 

Пререквизиттер Кәсіпкерліктегі сақтандыру, Менеджмент және маркетинг негіздері 

Постреквизиттер Мұнайгаз бизнесі экономикасы, Бизнес талдау 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядантыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                      2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 

Инновациялық бағалау құралдары: 
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- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан   

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 5 

Семестр 6 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК44 

КК48 

Студенттерді стратегиялық 

жоспарды әзірлеуге, бизнес-

жоспарлауға, кәсіпорынның 

бизнес жоспарларын құруға, 

инвестициялық идеяларды 

қалыптастыруға, ӛндірістік және 

кәсіпкерлік қызметтен шығатын 

шығындарды талдауға, ӛндіріс 

шығындарын және компанияның 

таза пайдасын анықтауға, дамыған 

ортаға ӛндірістік ресурстарды 

модельдеу қабілетіне ие бола 

отырып, нарықтық экономикадағы 

бизнес-жоспарлау және 

стратегиялық жоспарды 

қалыптастыру. /Студенттердің 

талдау сараптама жұмыстарды 

жүргізуге қажетті білім мен 

дағдыларды иеленуі, бизнес-

процестерді талдау, жаңа 

нарықтарды анықтау мен бизнес 

құрылымын дамыту 

перспективаларын табуға және 

бағалауға мүмкіндік береді. 

Стратегиялық жоспарлау ғылым ретінде. 

Стратегиялық жоспарлаудың қисыны және 

әдістемелік жүйесі. Стратегиялық жоспарлау әдістері 

және кӛрсеткіштер жүйесі. Фирманың қызметін 

жоспарлау. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасын 

жоспарлау./Бизнес-жоспарлаудың теориялық 

аспектілері. Секцияны әзірлеу әдістері, ақпараттық 

талаптар. Бизнес-жоспардың маркетинг жоспары; 

сатуды анықтау, баға белгілеу әдістері, жарнама 

түрлері, сауда ұйымдастыру және сатуды 

ынталандыру әдістері. Жұмыс кӛрсеткіштері; 

материалдық-техникалық база, жеткізушілер, 

коммерциялық кәсіпорынның шығындары. Бизнес-

жоспардағы ұйымдастыру жоспары; тәуекелді 

бағалау, қаржы секциясын қалыптастыру. Бизнес-

жоспардың талдауы. 

Қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерді 

ескере отырып, үлгілік әдістемелер негізінде 

стратегиялық жоспарларды,инвестициялық 

жобаларды жоспарлауға және іске асыруға, 

бизнесті стратегиялық дамытудың ӛзекті 

проблемаларына қатысты ӛз ұстанымын 

тұжырымдауға және сауатты дәлелдеуге қабілетті, 

нәтижелерді талқылау үшін ұсынуға қабілетті. / 

Бизнесті жоспарлау, кәсіпорынның бизнес-

жоспарларын, инвестициялық идеяны,сақтандыру 

маркетингін құру әдістерін сипаттауға қабілетті, 

ӛндірістік және кәсіпкерлік қызметтен түсетін 

шығындар мен кірістерді талдай алады, ӛнімнің 

ӛзіндік құнын және компанияның таза пайдасын 

анықтай алады, бизнес-жоспарлауда дамыған 

нарықтық экономика жағдайында ӛндірістік 

ресурстарды модельдеуге қабілетті. 

 

 

Пән атауы ТSENG 4302 Мұнай-газ саласындағы цифрлы экономика / ТSEB 4302 Бизнестегі цифрлы экономика 
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Пән циклі ПП, ТК 

Курсты оқу мақсаты Кәсіпорынның шығындары мен кірістерін экономикалық есептеудің негізгі міндеттері мен әдістері, бәсекеге 

қабілеттілік деңгейлерін анықтау, сондай-ақ нарықтық экономика жағдайында экономиканы цифрландыруды 

пайдалану дағдыларын меңгеру. 

Пререквизиттер Теоретиялық экономика, Экономикадағы математика  

Постреквизиттер Кәсіпкерлік негіздері/ Әлеуметтік кәсіпкерлік, Мұнай-газ саласындағы жобаларды басқару/Мұнай-газ 

бизнесіндегі басқарушылық шешімдерді дайындау  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядантыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                       2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан 

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 6 
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Семестр 7 семестр 

 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 30 Кәсіпорынның шығындары мен 

кірістерінің экономикалық 

есептерін жүргізудің, бәсекеге 

қабілеттілік деңгейін 

анықтайтын және нарықтық 

экономикадағы экономиканы 

цифрландыруды пайдалану 

дағдыларын меңгерудің негізгі 

міндеттері мен әдістерін білу. 

Цифрлық экономика, қазіргі жағдай және даму 

перспективалары, цифрлық экономикадағы салалық 

трансформация, цифрландыру жағдайында 

аймақтық және салалық экономиканы дамыту. 

Мұнай және газ ӛнеркәсібі кәсіпорынында 

цифрландыру жағдайында басқару және басқару. 

Сандықтау жағдайында мұнай-газ саласының 

экономикасы./ Цифрлық экономика, бизнес-

құрылымдардағы қазіргі жағдайы мен дамуы 

перспективалары Бизнес-менеджментті 

цифрландыру Электронды сауда-саттық 

Электронды коммерциялық мәмілелер 

Электрондық маркетингтік зерттеулер 

Цифрландыру тұрғысындағы бизнес-жоспарлар. 

Цифрды құру тұрғысынан бизнесті қаржыландыру. 

Ӛзінің кәсіби және жеке дамуын жоспарлауға және іске 

асыруға қабілетті,ӛзекті экономикалық міндеттерді іс 

жүзінде іске асыру бойынша бағдарламалар әзірлеуге 

және шешімдер қабылдауға; экономика мен бизнестің 

әртүрлі салаларында экономикалық 

есептеулерді,цифрландыруды жүзеге асыруға 

қабілетті,экономикалық маңызы бар мәселелер бойынша 

ӛз пікірін дұрыс білдіруге және дәлелді түрде қорғауға 

қабілетті. Ұлттық экономика мен мұнай-газ бизнесі 

қызметінің әртүрлі салаларында экономикалық білім 

негіздерін қолдануға қабілетті. 

 

 

Пән атауы OPre 4303/ Кәсіпкерлік негіздері/SP 4303 Әлеуметтік кәсіпкерлік 

Пән циклі КП,ТК 

Курсты оқу мақсаты Нарықтық экономика жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу мәселелері 

бойынша нормативтік-құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық білім мен іскерлікті қалыптастыру./ 

тыңдаушылардың әлеуметтік кәсіпкерлік саласындағы жобаларды табысты іске асыру үшін қажетті кәсіби 

басқарушылық құзыреттерін дамыту. 

Пререквизиттер Стратегиялық жоспар/Бизнес жоспарлау, Мұнайгаз бизнесін басқару 

Постреквизиттер Ӛндірістік салада операцияларды басқару /  Бизнестегі мотивациялық басқару, Персоналды басқару және 

іскерлік байланыс / Мұнайгаз бизнесінің сыртқы экономикалық қызметін басқару 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядан тыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы (СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 
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3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                      2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 8 

Семестр 6 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК42 Студенттерге кәсіпкерлікті 

ұйымдастырудың теориялық 

негіздері мен практикалық 

дағдылары дамытуда, 

Қазақстан Республикасының 

кәсіпкерлік нормативтік 

базасын білу, кәсіпкерлік 

қызметті қаржыландыруды 

Кәсіпкерлік: тұжырымдама және оның негізгі 

түрлері, кәсіпкерлікті қалыптастыру мен 

дамытудың себептері мен шарттары. Кәсіпкерлікті 

ұйымдастыру формалары. Бәсекеге қабілетті 

кәсіпкерлер. Кәсіпкерлік құпиялары және оны 

қорғау жолдары. Кәсіпкерлік тәуекел. Бизнес-

жоспарлау. Бизнесті басқару жүйесі. Кәсіпкерлік 

қызметті қаржыландыру. Бизнестегі қарым-

Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру 

саласындағы стандартты жағдайларды талдау кезінде 

кәсіби аргументтерді, заманауи білім беру 

технологияларын пайдалана отырып, жаңа білімді 

меңгеруге, ҚР кәсіпкерлігінің нормативтік-құқықтық 

базасын білуге, бәсекелестік ортада кәсіпкерлік 

қызметті, кәсіпкерлік мәдениетті қаржыландыруды 

бағалау дағдыларын меңгеруге және инвестициялық 
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бағалау, бәсекеге қабілетті 

ортада кәсіпкерлік мәдениетін 

бағалау. Инвестициялық 

бизнес-идеяны дамытудың 

әдістерін зерделеуде  кез - 

келген қызметте бизнесті құру 

негіздерін білу, кіші 

кәсіпкерліктердің 

ерекшеліктерін білу, 

кәсіпкерлік құпияларды түсіну, 

кәсіпкерлік тәуекелдер 

түрлерін түсіну және 

кәсіпкерлік тәуекелдерді 

басқару, кәсіпкерлікті 

ұйымдастырудың тиімді 

жолдарын анықтау. 

қатынас, мәдениет және іскерлік этика./ Әлеуметтік 

кәсіпорынның негіздері. Әлеуметтік 

кәсіпорындардың тұжырымдамасы, мазмұны, 

ерекшеліктері, кезеңдері «Шағын және орта 

бизнеске қолдау кӛрсету үшін« Жол картасы-2020 

»мемлекеттік бағдарламасы. ШОБ-тің әлеуметтік-

экономикалық рӛлі, бизнестің әлеуметтік 

инфрақұрылымы, халықты жұмыспен қамтудағы 

бизнестің рӛлі, әлеуметтік салада МЖӘ құру. 

бизнес идеяның әдістемесін әзірлеуге қабілетті, кез 

келген қызмет саласында бизнес құруға қабілетті. 

Шағын бизнес кәсіпорындарының жұмысының 

ерекшеліктерін дәлелді түрде сипаттау, кәсіпкерлік 

құпияны, кәсіпкерлік тәуекелдің түрлерін түсіну және 

бизнестегі тәуекелдерді басқара білу, кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастырудың тиімді жолдарын талдай және 

анықтай білу. 

 

 

Пән атауы EA 4304 Экономикалық аналитика/BA 4304 Бизнес-талдау   

Пән циклі КП,ТК 

Курсты оқу мақсаты cтуденттердің басқарушылық шешімдерді негіздеу және қабылдау процесінде экономикалық талдау әдістері 

мен тәсілдерін қолдану бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеруі. 

Пәнді оқу теориялық және практикалық негіздерді, заңнамалық және нормативтік құжаттарды жалпылауды, 

банктік менеджмент әдістерін және банк саласындағы маркетингтік қызметті игеруді мақсат етеді 

Пререквизиттер Бизнес жоспарлау, Менеджмент және тәуекелді басқару 

Постреквизиттер Бизнестегі қаржылық саясат, Бизнес құнын бағалау 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядантыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 
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құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                      2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 5 

Семестр 7 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК46 

КК47 

КК49 

 

Кәсіпкерлік қызметтің кӛлемін 

және құқықтық формасын таңдау, 

кәсіпкерлік тәуекелдерді басқару 

қабілеті, кәсіпкерліктің 

экономикалық кӛрсеткіштерін 

талдаудың тиімді жүйесін құру, 

экономикалық ӛсімді қамтамасыз 

етуде ӛнеркәсіптік кәсіпкерліктің 

тиімділігін арттыру жолдарын 

ұсыну мүмкіндігі туралы білу 

дағдыларын меңгеру./Бизнестің 

әлеуметтік жауапкершілігінің 

экономикалық механизмін 

зерттеу, жұмыспен қамтудың 

тиімділігін арттырудың 

Экономикалық аналитиканың теориялық негіздері, 

экономикалық талдауды ғылым ретінде және 

қолданылатын әрекеттің түрі. Экономикалық 

аналитиканың мақсаты мен негізгі міндеттері. 

Компанияның экономикалық талдау. Ӛндірістік 

тиімділік кӛрсеткіштерінің сараптамасы. Ақшалай 

қаражаттардың ағындарының аналитикасы мен 

инвестициялары, шығыстар мен кірістерді талдау, 

кірістер мен рентабельділік./Бизнес-процестердің 

тұжырымдамасы және негізгі сипаттамалары.Бизнес-

талдау әдістерінің ерекшеліктері. Бизнес-талдаудың 

теориялық аспектілері. Бизнес-талдау әдістерінің негізгі 

ұғымдары. Кәсіпорындағы бизнес-процестер 

құрылымын талдау. Міндеттерді талдау және бизнестегі 

нақты проблемаларды анықтау. Мақсатқа жету 

ШОБ субъектілерінің ӛсуінің, кәсіби қызметтегі 

нақты бизнес-процестерді әзірлеудің, ӛндірістік 

кәсіпкерлік объектілерін кеңейтудің тиімді әсерін 

кӛрсете алады, ӛндіріс пен бизнесті талдаудың 

негізгі және арнайы әдістерін қолдана алады, 

бизнесте ӛзінің ӛмірлік жоспарларын іске асыру, 

нарық жағдайларына бейімделу, ӛндірістік 

кәсіпкерліктің жұмыс істеуінің нарықтық тетігі 

және қалыптасқан құқықтық, экономикалық және 

басқа да салалардағы талдау жүйесі туралы 

білімдері бар., Қазақстан экономикасын одан әрі 

жаңғырту мен әртараптандыруды ескере отырып, 

қаржылық және әкімшілік ортада ШОБ дамыту 

бойынша ӛңірдің жұмыспен қамту және 

экономикалық ӛсу проблемаларының ықтимал 
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кӛрсеткіштері мен кӛздері, 

аймақтың әлеуметтік-

экономикалық дамуын тиімді 

басқаруды қамтамасыз ету, кәсіби 

білімді талап ететін және бизнес 

идеяларын қалыптастыру қабілеті, 

кәсіпкерліктің іскерлік және 

әлеуметтік саладағы нәтижелерін 

және инновацияларын бағалау. 

Студенттердің талдау сараптама 

жұмыстарды жүргізуге қажетті 

білім мен дағдыларды иеленуі, 

бизнес-процестерді талдау, жаңа 

нарықтарды анықтау мен бизнес 

құрылымын дамыту 

перспективаларын табуға және 

бағалауға мүмкіндік береді. 

жолдарын анықтауға және шешімдерді әзірлеуге 

арналған экономикалық тәсіл. 

шешімдерін ұсынуға қабілетті./ Бизнестің 

әлеуметтік жауапкершілігінің экономикалық 

тетігінің негіздерін, аймақтың әлеуметтік-

экономикалық дамуын тиімді басқаруды 

қамтамасыз ететін жұмыспен қамту 

кӛрсеткіштерін және тиімділігін арттыру кӛздерін 

сипаттай алады, бизнес-идеяны тұжырымдай 

алады, бизнестің және кәсіпкерліктің әлеуметтік 

саласының нәтижелері мен жаңалықтарын 

бағалай алады. 

 

 

Пән атауы UPNGO4305 Мұнай-газ саласындағы жобаларды басқару /RURNB 4305 Мұнай-газ бизнесінде 

басқарушылық шешімді дайындау  

Пән циклі ПП/ ТК 

Курсты оқу мақсаты cтуденттердің Менеджмент және басқару қызметі,басқарушылық шешімдерді жіктеу, басқарушылық 

шешімдерді дайындау және қабылдау технологиялары, жобаларды басқару тетіктері, тәуекелдерді басқару 

және бизнес жобаларды әзірлеу дағдыларын меңгеру, проблемаларды анықтау және шешімдерді генерациялау 

саласындағы білімдерін қалыптастыру. 

Пререквизиттер Бухгалтерлік есеп және аудит/Бухгалтерлік есептің теориясы мен практикасы, Стратегиялық жоспарлау / 
Бизнес жоспарлау 

Постреквизиттер Ӛндірістік сферадағы операцияларды басқару / Бизнестегі мотивациялық басқару, Персоналды басқару және 

іскерлік коммуникация, / Мұнай-газ бизнесіндегі сыртқы экономикалық қызметті басқару 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядан тыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы (СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 
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Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды бағалау ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихандық баға) 

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                     2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 6 

Семестр 7 

 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 51 Менеджмент және басқару 

саласында студенттердің 

білімдерін қалыптастыру, 

басқару шешімдерінің 

классификациясы, 

технологияларды дайындау 

және басқару шешімдері, 

жобаларды басқару тетіктері, 

тәуекелдерді басқару және 

бизнес жобаларды дамыту 

Жобаларды басқару негіздері. Жобаның бастапқы 

кезеңі. Инновациялық жобаларды басқару және 

мұнай-газ саласындағы инвестициялық жобаларды 

қаржыландыру жүйелерінің мәні. Мұнай-газ 

саласындағы жобалардың тартымдылығын 

экономикалық тиімділігін бағалау Жобаның құнын 

бағалау. Жобаның кірістілігі мен пайдалылығы. 

Мұнай-газ саласындағы тәуекелдерді басқару. 

Жобалық құжаттаманы әзірлеу./ Басқару 

шешімдерін қабылдаудың негізгі сипаттамалары 

Мұнай-газ саласында басқару шешімдерін, жобаларды 

тұтас кӛзқараспен сипаттауға, басқару шешімдерін 

қабылдау дағдыларын меңгеруге, жобаларды басқару 

тетігін пайдалануға, тәуекелдерді басқаруға, бизнес-

жобаларды дамытуға, проблемаларды анықтауға және 

шешімдерді шығаруға қабілетті. 
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дағдыларын меңгеру, 

проблемаларды анықтау және 

шешімдерді шығару. 

және принциптері. Шешім теориясының теориялық 

негіздері. Мұнай-газ бизнесінде басқару 

шешімдерінің жіктелуі және оларды қабылдау 

сатылары.Мұнай және газ бизнесін басқару 

әдіснамасы мен процестерін ұйымдастырудағы 

шешімдердің функциялары Басқару шешімдерін 

әзірлеудің ұтымды схемалары. Менеджменттің 

теориясы мен практикасын дамытудың қазіргі 

кезеңі. Мұнай-газ бизнесіндегі басқару 

шешімдерінің сапасы мен шарттары. 

 

 

 

 

Пән атауы SMNGO 4306 Мұнай-газ саласындағы стратегиялық менеджмент /AMB 4306 Бизнестегі дағдарысқа 

қарсы менеджмент 

Пән циклі ПП/ ТК 

Курсты оқу мақсаты Стратегиялық менеджменттің теориялық негіздерін меңгеру; ұйымның бәсекелестік басымдығын қамтамасыз 

ету кӛздері мен механизмдерін анықтаудың теориялық және практикалық тәсілдері; стратегиялық басқару 

процесінің негізгі элементтерінің мазмұны мен ӛзара байланысы; компания деңгейінде стратегияларды талдау 

және іске асыру әдістерін меңгеру, корпоративтік, Бәсекелестік және 

ұйымның функционалдық Даму стратегиясы. 

Пререквизиттер Бухгалтерлік есеп және аудит/Бухгалтерлік есептің теориясы мен практикасы, Стратегиялық жоспарлау / 
Бизнес жоспарлау 

Постреквизиттер Ӛндірістік сферадағы операцияларды басқару / Бизнестегі мотивациялық басқару, Персоналды басқару және 

іскерлік коммуникация, / Мұнай-газ бизнесіндегі сыртқы экономикалық қызметті басқару 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядан тыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы (СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 
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құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                     2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 8 

Семестр 7 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 52 Стратегиялық басқару 

теориялық негіздерін зерттеу; 

теориялық және бәсекелестікті 

қамтамасыз етудің кӛздері мен 

тетіктерін анықтаудағы 

практикалық тәсілдер 

ұйымның артықшылықтары; 

процестің негізгі 

элементтерінің мазмұны мен 

ӛзара байланысы  

стратегиялық басқару; 

стратегияларды талдау және 

енгізу әдістерін игеру 

компания деңгейінде, 

корпоративтік, бәсекеге 

Стратегиялық басқару тұжырымдамасы және мәні, 

стратегиялық басқарудың әдіснамалық негіздері 

Мұнай-газ саласындағы стратегиялық 

менеджментті дамытудың негізгі кезеңдері. 

Стратегиялық басқару шешімдерін әзірлеу. Мұнай-

газ саласын ұйымдастырудың стратегиялық 

қондырғылары мен мақсаттары. Стратегиялық 

жоспарлау процесі, мұнай-газ компанияларының 

стратегиялық жоспарлары./ Дағдарысты басқару 

негіздері. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде 

дағдарысты басқару ерекшеліктері. Дағдарысты 

басқару: мақсаттары мен мазмұны. Компанияны 

қаржылық сауықтыруға дағдарысқа қарсы реттеу. 

Дағдарыс кезінде компанияны басқарудың жүйесі 

мен механизмдері. 

Стратегиялық менеджменттің негізгі аспектілерін 

түсіндіру; ұйымның бәсекелестік артықшылығын 

қамтамасыз ету кӛздері мен тетіктерін анықтаудың 

теориялық және практикалық тәсілдері; компания 

деңгейінде стратегияларды талдау және іске асыру 

әдістерін меңгеру, Ұйымның дамуының корпоративтік, 

Бәсекелестік және функционалдық стратегияларын 

әзірлеуге қабілетті 
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қабілетті және дамытатын 

қабілеті бар ұйымның 

функционалдық даму 

стратегиясы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән атауы UOPS 4307  Ӛндірістік сферадағы операцияларды басқару /МUВ 4307 Бизнестегі мотивациялық басқару 

Пән циклі ПП, ТК 

Курсты оқу мақсаты студенттерде операциялық, дағдарысқа қарсы, мотивациялық менеджмент саласындағы менеджердің кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру. Білім алушыларда операциялық (ӛндірістік) қызмет ,ұйым персоналын 

ынталандыру міндеттеріне қолдануда кешенді ойлау саласындағы ұғымдық және терминологиялық аппаратты 

қалыптастыру, ынталандыруды ұйымдастырудың әртүрлі нысандарына негізделген ынталандыру жүйесін құра 

білу. 

Пререквизиттер Менеджмент және маркетинг негіздері, Менеджмент және тәуекелдерді басқару / Инновациялық менеджмент, 

Мұнай-газ кәсіпорындарын басқару/Ұлттық экономиканы басқару  

Постреквизиттер Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру 
Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядантыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 
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Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                     2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 6 

Семестр 8 семестр 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 53 Студенттердің операциялық, 

дағдарысқа қарсы, 

мотивациялық менеджмент 

облысындағы менеджердің 

кәсіби құзыреттілік дағдысын 

қалыптастыру.  Операциялық 

(ӛндірістік) қызмет 

саласындағы 

тұжырымдамалық және 

терминологиялық 

аппараттардың студенттерін 

қалыптастыру, ұйым 

қызметкерлерін ынталандыру 

міндеттеріне интеграцияланған 

ойлау, ынталандыруды 

ұйымдастырудың әртүрлі 

Ӛндірістік сектордағы жедел басқарудың мәні мен 

мазмұны. Ӛнеркәсіптік кәсіпорын ӛндіріс жүйесі 

ретінде. Ӛнеркәсіптік кәсіпорынның ӛндірістік 

құрылымын басқару. Ӛндірісті жедел басқаруды 

ұйымдастыру Операциялық жоспарлау. 

Операциялық басқаруда еңбек ӛнімділігін арттыру 

әдістері./ Бизнестегі мотивациялық басқарудың 

мәні мен мазмұны. Мотивация ұғымы және оны 

басқаруды қажет ету. Басқа басқару 

функцияларымен коммуникацияның 

ынталандыруы. Мотивацияның жіктелуі. 

Бақылаушылардың басқару үдерісін ынталандыру. 

Мотивациялық басқарудың эволюциясы 

Мотивацияның негізі ретінде қажет. 

Қажеттіліктерді жіктеу. Бизнестегі еңбекке 

ынталандыру және ынталандыру. 

Технологиялық, ӛнімді инновацияларды жүзеге 

асырудағы ұйымдардың операциялық (ӛндірістік) 

қызметінің барлық аспектілерін түсінуге қабілетті 

  немесе ұйымдық ӛзгерістерді, ұйымның операциялық 

қызметін талдау негізінде оңтайлы басқарушылық 

шешімдерді әзірлеуге және құжаттауға мүмкіндік береді. 

Заманауи ұйымдағы менеджердің рӛлі, функциялары мен 

міндеттері айқын және негізді түрде кӛрінеді; 

ынталандыру мәселелері, еңбек ақысын тӛлеу және 

ынталандыру бойынша құжаттарды жүзеге асыра алады, 

ынталандыру жүйесін құру; ұйымдағы мотивация 

мәселелерін талдайды және мотивациялық жүйені 

басқару саласында шешімдер қабылдаудың негізгі 

модельдерін қолдана білу. Персоналды басқарудың 

теориялық және практикалық аспектілерін қазіргі 

заманғы экономикалық жағдайлардағы, бизнес-
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түрлеріне негізделген 

ынталандыру жүйесін 

қалыптастыру. 

коммуникация саласындағы шешімдерді қабылдау 

процестерін түсінуге, командалар мен командаларда 

жұмыс істей білуге, әріптестермен, басқарумен, 

клиенттермен тиімді қарым-қатынаста болуға, кәсіптік 

салада болашақ іс-шараларды жоспарлауға және 

әріптестермен іскерлік қарым-қатынас жасай білуге 

қабілетті болу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән атауы UPDC 4308 Персоналды басқару және іскерлік коммуникация, /UBDNB4308 Мұнай-газ бизнесіндегі 

сыртқы экономикалық қызметті басқару 

Пән циклі ПП, ТК 

Курсты оқу мақсаты Курсты оқудың мақсаты-ұйымдастыру деңгейінде персоналды басқару бойынша ұйымдастырушылық-

экономикалық қатынастарды зерттеу және студенттерді персоналды басқару бойынша жұмыс теориясы мен 

әдістерімен таныстыру. 

Пререквизиттер Менеджмент және маркетинг негіздері, Менеджмент және тәуекелдерді басқару/Инновациялық менеджмент, 

Мұнай-газ кәсіпорындарын басқару/Ұлттық экономиканы басқару  

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

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядантыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды бағалау ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихандық баға) 
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бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                                      2 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  

Инновациялық бағалау құралдары: 

- кейс-метод негізінде ситуациялық тапсырмалар  

-құзыреттілік-бағыттылық тесттері 

-тәжірибелік дағдыларды тестілеу  

-портфолио 

-жазбаша емтихан  

-басқалай құралдар (дайындау бағдарламасының кәсіби ерекшелігіне сәйкес). 

Кредит саны 6 

Семестр 8 семестр 

 

 

 Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 53 Командаларда жұмыс істеген 

кезде іскерлік қарым-қатынас 

аспектілерін түсіну; басқару 

персоналын талдау дағдыларын 

меңгеру және 

ұйымдастырушылық 

мәдениетті диагностикалау, 

кәсіби және жеке даму үшін 

қажетті студенттердің 

құзыреттілігін алу, командада 

және командамен жұмыс істеу, 

әріптестермен, басқарумен, 

Қызметкерлерді басқару негіздері. Ұйымдастыру 

персоналын басқарудың әдістемелік негіздері. 

Мұнай-газ саласын ұйымдастырудың персоналды 

басқару жүйесі. Ұйымның стратегиялық басқару 

персоналы. Ұйым қызметкерлерімен жоспарлау. 

Қызметкерлерді іріктеу және іріктеу. 

Қызметкерлерді жалдау және бейімдеу. Іскерлік 

қарым-қатынас негіздері. Іскерлік қарым-қатынас 

формалары, іскери қарым-қатынас, оның 

ерекшеліктері./ Сыртқы экономикалық қызмет және 

оның мұнай-газ бизнесін басқарудағы рӛлі. 

Қазақстандағы сыртқы экономикалық қызметті 

Қазіргі заманғы шаруашылық жүргізу жағдайларында 

персоналды басқару теориясы мен практикасының 

аспектілерін, іскерлік коммуникация саласында шешімдер 

қабылдау процестерін түсінуге, ұжымда және командада 

жұмыс істей білуге, әріптестермен, басшылықпен, 

клиенттермен тиімді ӛзара іс-қимыл жасауға, кәсіби саладағы 

болашақ қызметті жоспарлауға және серіктестермен іскерлік 

байланыстар жүргізуге қабілетті. Сыртқы экономикалық 

қызметті басқарудың негізгі процестерін түсінуге, 

халықаралық сауда қатынастарын дамытудың тиімді 

жолдарын табу дағдыларын игеруге және мұнай-газ 

бизнесінде нәтижелерді пайдалануға қабілетті/ сыртқы 
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клиенттермен тиімді қарым-

қатынас жасау, болашақта 

кәсіби салада жоспарлау. 

мемлекеттік реттеу. Сыртқы экономикалық қызмет 

саласындағы контрагенттер. Мұнай-газ 

саласындағы сыртқы экономикалық операциялар 

және олардың түрлері. Мұнай-газ бизнесінің 

сыртқы экономикалық қызметін басқару 

механизмдері. 

экономикалық қызметті басқарудың негізгі процестерін 

түсінуге, халықаралық сауда қатынастарын дамытудың 

тиімді жолдарын табу дағдыларын игеруге және мұнай-газ 

бизнесінде нәтижелерді пайдалануға қабілетті. 
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Білім беру бағдарламасының атауы мен коды: «6В04102-Мұнайгаз бизнесі менеджменті» 

Берілетін дәреже: «Бизнес және басқару» бакалавры  «6В04102-Мұнайгаз бизнесі менеджменті»  білім беру бағдарламасы бойынша  

Пән циклі: Жоғарғы оқу орны компоненті 
 

Пән атауы TE 1206 Теориялық экономика 
Пән циклі БП/ЖК 
Курсты оқыту мақсаты Студенттердің білімін қалыптастыру ғылыми пән ретінде экономиканың негізгі түсініктері, қоғамда және 

фирманың қызметінде, бизнес саласында объективті экономикалық заңдардың кӛрініс беру ерекшеліктері, 

кәсіпкерлердің алдында тұрған негізгі мәселелер, фирмаларды ұйымдастыру тәсілдері, бизнесті құрудың 

негізгі факторлары мен элементтерімен танысу. Перспективалы нарықтарды зерттеу және анықтау, олардың 

қазіргі жағдайы мен трендтерін бағалай білу, жарнаманы ұйымдастыру, басқарудың мақсаттары мен 

міндеттерін анықтау, олардың тиімділігі. 
Пререквизиттер - 
Постреквизиттер Микро және макроэкономика  / Қазіргі экономика, Бизнескекіріспе 
Оқыту 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 ӛткізіледі; 
2) аудиториядантыс сабақтар: студенттің ӛзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӚЖ) 
Оқыту әдістері мен технологиялары - түсініктеме-иллюстративті; 

- зерттеу; 
- ішінара-іздеу; 
- проблемалық; 
- кейс-стадия (нақты жағдайларды талдау); 

- жоба әдісі (ӛз тәжірибесі мен құзыреттілігін ӛңдеу және түрлендіру) 
- оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған 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 (РД 1 және РД 2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 
Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын ӛткізетін мұғалім ӛткізетін оқу пәнінің әрбір тақырыбына 

студенттің оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық ноталарды тексеру, ӛзін-ӛзі 

реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және зертханалық жұмыстарды 

орындау түрінде жүзеге асырылады. 
Пән бойынша қорытынды баға тӛмендегі 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 кредиттің саны 5 
Семестр 1 
 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 
Құзыреттілік 

коды 
Құзыреттілік тұжырымдамасы Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК19 Модульдің оқу пәндерін қалыптастыратын 

ғылымның барлық салаларында пәндік 

білімдерді (түсініктерді, идеяларды, 

теорияларды) түсіндіруге және түсіндіруге 

қабілетті, тауар ӛндірісі құнының 

теориясының негіздерін, сұраныс пен 

ұсыныстың мәнін, мемлекеттің 

макроэкономикалық мақсаттарын, бизнестің 

негізгі функциялары мен міндеттерін, 

маркетингтік жоспарды, жарнама және 

шағын және орта бизнес саласындағы 

ұйымдарды басқарудың әртүрлі әдістерін 

және тәсілдерін таңдау және негіздеу. 

Экономикалық теория, бизнесті жүргізу 

принциптері туралы ақпаратты дәлелді және 

негізді түрде ұсыну, шағын бизнестің 

артықшылықтары мен әлсіздігін 

диагностикалау, оның күшті және әлсіз 

жақтарын анықтау, бизнесті тиімді жүргізу 

бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Тұтынушылардың, делдалдардың, 

жеткізушілердің, бәсекелестердің және 

тұтастай алғанда нарықтың барлық 

конъюнктурасының мінез-құлқын 

қалыптастыру, менеджменттегі 

басқарушылық шешімдер. 

Нарық жағдайындағы теориялық экономика негіздері. 

Бизнесті дамытудағы теориялық экономиканың орны мен 

рӛлі.  Бизнес саласындағы сұраныс пен ұсыныс 

теориясының негіздері. Компанияның айналым 

айналымы және айналым капиталы (қорлары) теориясы. 

Фирманың шығындары мен кірісінің теориялық 

негіздері. Экономикалық дамудың циклділігі. 

Жұмыссыздық және инфляция экономикалық 

тұрақсыздық кӛрінісі ретінде. Бизнес саласындағы 

экономикалық ӛсу. 

Бизнес түрі мен түрін бӛлу 

ерекшеліктерін, шағын және орта 

бизнестің экономикалық 

функцияларын, тұтынушылардың 

мінез-құлқын білу және клиенттердің 

қанағаттану дәрежесін анықтау, 

клиенттердің қанағаттану деңгейіне 

әсер ететін факторларды талдай білу, 

басқару құрылымын қалыптастыру, 

ӛндірістік аппаратты оңтайлы құру. 

Ӛзара тәуелді экономикалық 

құбылыстарды талдау әдістерін 

қолдана білу, алынған білімді 

шаруашылық шешімдерді 

экономикалық негіздеу және 

тиімділік параметрлерін есептеу 

кезінде болашақ қызметте қолдана 

білу, бизнесті жоспарлаудың 

мақсаттары мен міндеттерін 

қалыптастыру және аймақтың 

экономикасындағы шағын бизнестің 

ерекше рӛлін кӛрсету. 
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Пән атауы ME 1202  Экономикадағы математика 
Пән циклі БП/ ЖК 
Курсты оқыту мақсаты Білім алушыларға аралас инженерлік және экономикалық пәндерді, сондай-ақ арнайы курстарды оқуға қажетті 

жоғары математика бойынша белгілі бір білім кӛлемін беру.   Логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; 

математикалық формальды есептерді зерттеу және шешу тәсілдерін меңгеру; қарапайым сандық әдістермен 

айналысты, экономикалық есептерді қосымшалармен моделдеуге, талдауға және шешуге кӛмектесетін 

математикалық аппаратты меңгеру, қажет болған жағдайда компьютерлік технологияны пайдалана отырып, 

білім алушылардың болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды маман ретінде зерттеуге және 

болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеру, экономикалық мәселелерді зерттеуді ӛз бетінше 

талдау дағдысы мен дағдысын қалыптастыру, ӛз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысты 

дамыту. 
Пререквизиттер - 
Постреквизиттер Микро және макроэкономика  / Қазіргі экономика, Бизнескекіріспе 
Оқыту 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 ӛткізіледі; 
2) аудиториядантыс сабақтар: студенттің ӛзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӚЖ) 
Оқыту әдістері мен технологиялары - түсініктеме-иллюстративті; 

- зерттеу; 
- ішінара-іздеу; 
- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 
- жоба әдісі (ӛз тәжірибесі мен құзыреттілігін ӛңдеу және түрлендіру) 
- оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған 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 (РД 1 және РД 2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 
Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын ӛткізетін мұғалім ӛткізетін оқу пәнінің әрбір тақырыбына 

студенттің оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық ноталарды тексеру, ӛзін-ӛзі 

реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және зертханалық жұмыстарды 

орындау түрінде жүзеге асырылады. 
       Пән бойынша қорытынды баға тӛмендегі формула бойынша анықталады: 
И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
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Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 
Құзыреттілік 

коды 
Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 
Пәннің қысқаша сипаттамасы Оқыту нәтижесі   

КК 17 Білім алушы құзыретті болуы 

тиіс: 
-кәсіби қызмет барысында 

туындайтын есептеу-

аналитикалық есептерді шешу 

үшін математикалық аппаратты 

қолдану; 
- жаратылыстану-ғылыми 

есептерді шешу үшін сызықтық 

алгебра, векторлық алгебра, 

Аналитикалық геометрия, 

дифференциалдық есептеу 

теориясы әдістерін қолдану;  
- инженерлік есептерді шешуде 

алынған нәтижелерді талдау 

әдістерін қолдану. 

"Экономикадағы математика" пәні сызықтық және 

векторлық алгебраның, жазықтық пен кеңістіктегі 

аналитикалық геометрияның бӛлімдерін, 

Математикалық талдаудың бӛлімдерін қамтиды: 

Бір айнымалы функцияның дифференциалдық 

есебі, интегралдық есептеу, дифференциалдық 

теңдеулер және ықтималдық теориясы және 

математикалық статистика.  Курс Экономикадағы 

математика туралы идеяларды қалыптастыруға 

бағытталған-мақсаты экономикалық объектілерді, 

процестер мен құбылыстарды математикалық түрде 

формальды зерттеу болып табылатын теориялық 

және қолданбалы ғылыми қызмет саласы. 

білу қажет: негізгі формулалар мен шешу әдістері     осы 

негізде логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту. 
меңгеру керек: мамандық бойынша жұмыс істеу үшін 

қажетті математикалық әдістерді түсіну, қажетті есептеу 

құралдарын (компьютерлер, анықтамалықтар) таңдау 

және пайдалану. 
қабілетті болуы тиіс: классикалық және қазіргі заманғы 

математиканың негізгі ұғымдары, заңдары мен 

теориялары, экономикалық есептерді шешудің әдістерін 

 

Пәннің атауы OPAD 1104 Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер  

Пәннің циклы ЖБП,МК 

Курсты меңгеру мақсаты студенттердің мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың мәні мен әлеуметтік мақсатын ӛз бетінше бағалау, қазіргі 

заманның барлық мемлекеттік-құқықтық проблемаларына шығармашылық тұрғыдан қарау қабілетін дамыту. 

Жалпы құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің іргетасын қалайды, құқықтық мемлекет пен 

азаматтық қоғамның дамуы жағдайында студенттердің жоғары құқықтық санасын қалыптастырады 

Пререквизиттер Орта білім беру бағдарламасы,  дүниежүзілік тарих, Қазақстан тарихы, география, жаратылыстану ғылымдары) 

Постреквизиттер Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология, Философия 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік сабақтар) оқытудың ииновациялық 

технологиялары, ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің және интерактивті формалардың жаңа 

жетістіктерін қолдану  арқылы жүргізіледі;  

2) аудиториядан  тыс сабақтар: білім алушының ӛзіндік жұмысы (БӚЖ), соның ішінде, оқытушының 

                 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 кредиттің саны 5 
Семестр 1 
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жетекшілігімен (БОӚЖ), жекелеген кеңестер  

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) білім алушының рефлексивті тәсіл арқылы оқытуға бағытталған,  студенттік-бағытталған оқыту;  

2) құзыреттілік-бағытталған оқыту; 

3)әр түрлі форматтағы рӛлдік ойындар және оқу пікірталастар;  

4) кейс-стадиялар;  

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                     2
 

 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 

Ак. кредиттер саны  5 

Семестр 2 

 

Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК4 Қазақстандық патриотизмді арттыру, 

студенттердің дүниетанымын 

қалыптастыру, қоғамдық және жеке 

сот тӛрелігі мен құқықтық мәдениетін 

арттыру, Қазақстан Республикасында 

құқықтық мемлекеттілікті жетілдіру 

үшін қажетті жағдайлар жасау 

Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстардың негізгі түсінігі. ҚР 

конституциялық құқық негіздері. ҚР соты және 

құқық қорғау орындары.  ҚР мемлекеттік 

басқару. ҚР әкімшіліктік құқық негіздері.ҚР 

азаматтық және жанұялық құқық негіздері. 

Адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін 

арттыру бойынша жұмыс жасау; сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алудың рухани-адамгершілік 

тетіктерін іске қосу; мүдделер қақтығысы және 

моральдық таңдау жағдайларын талдау, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру. 

 

Пәннің атауы VB 1206 Бизнеске кіріспе 

Пәннің циклы БП,ЖК 

Курсты меңгеру мақсаты студенттер арасында бизнес саласындағы білімді қалыптастыру, ӛз ісін таңдаудың кейбір әдістері мен әдістерін 
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меңгеру, шешім қабылдау, іскерлік мәселелерді талдай және бағалай білу, фирмаларды ұйымдастыру 

дағдыларын меңгеру, бизнес құра білу кез келген қызмет саласы. 

Пререквизиттер Экономикадағы математика,  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар,  Орта білім беру бағдарламасы 

Постреквизиттер Қаржылық, банк ісі және сақтандыру ісін басқару /Кәсіпкерліктегі сақтандыру, Мұнай-газ саласындағы салық 

салуды басқару /Кәсіпкерліктегі салық салуды басқару   

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі мынадай оқу іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. :  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік сабақтар) оқытудың ииновациялық 

технологиялары, ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің және интерактивті формалардың жаңа 

жетістіктерін қолдану  арқылы жүргізіледі;  

2) аудиториядан  тыс сабақтар: білім алушының ӛзіндік жұмысы (БӚЖ), соның ішінде, оқытушының 

жетекшілігімен (БОӚЖ), жекелеген кеңестер  

Оқыту әдістері мен технологиялары 1) білім алушының рефлексивті тәсіл арқылы оқытуға бағытталған,  студенттік-бағытталған оқыту;  

2) құзыреттілік-бағытталған оқыту; 

3)әр түрлі форматтағы рӛлдік ойындар және оқу пікірталастар;  

4) кейс-стадиялар;  

5) жобалау әдістері. 

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

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 

Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  

Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 

                                                                     2
 

мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 

                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 

Ак. кредиттер саны  5 

Семестр 2 

Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 21 Студенттердің бизнес туралы білімін 

қалыптастыру, ӛз бизнесін таңдаудың 

кейбір әдістері мен әдістерін меңгеру, 

«Бизнеске кіріспе» курсының қисыны және 

құрылымы.  Бизнес түсінігі және мәні. Бизнес 

қызметтің ерекше түрі ретінде.  Бизнесті 

бизнеске кіріспе, экономикалық теорияның 

қағидалары туралы ақпараттарды дәлелдей білу 

керек 

http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#1
http://econbook.kemsu.ru/UMK_Aparina/1.html#1
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шешім қабылдау, іскерлік мәселелерді 

талдауға және бағалауға мүмкіндік 

береді, фирмаларды ұйымдастыру 

дағдыларын игеру,  кез-келген салада 

бизнесті құра білу. 

жүргізудің негізгі белгілері.  Жаңа жұмыс 

орындарын құру, кәсіпкерлік фирмаларды құру 

схемасы. Шағын және орта бизнестің негізгі 

функциялары. Бизнесті құру үшін капитал.  

Бизнестегі маркетинг және қаржылық саясат. 

Бизнесті мемлекеттік қолдау әрекеттері. 

Шағын бизнестің күшті және әлсіз тұстарын 

анықтауды, тиімді бизнес туралы ұсыныстарды 

жетілдіруді білу керек. 

Тұтынушылардың, делдалдардың, 

жабдықтаушылардың, бәсекелестердің және 

тұтастай алғанда нарықтағы барлық жағдайды 

басқарудағы басқару шешімдерін қалыптастыруға 

қабілеті болу керек. 

 

Пән атауы OMM 1208 Менеджмент және маркетинг негіздері 
Пән циклі БП/ЖК 
Курсты оқыту мақсаты Білім алушыларды бизнес саласындағы заманауи басқарушылық қатынастармен таныстыру,  іскер болуға, 

заманауи менеджмент пен маркетингтің әртүрлі тетіктерін практикада тиімді қолдануға үйрету. 
Пререквизиттер Экономикадағы математика,  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар,  Орта білім беру бағдарламасы 
Постреквизиттер Кӛшбасшылық/ Тайм менеджмент,Стратегиялық жоспарлау/Бизнес жоспарлау 
Оқыту 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 ӛткізіледі; 
2) аудиториядантыс сабақтар: студенттің ӛзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӚЖ) 
Оқыту әдістері мен технологиялары - түсініктеме-иллюстративті; 

- зерттеу; 
- ішінара-іздеу; 
- проблемалық; 
- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 
- жоба әдісі (ӛз тәжірибесі мен құзыреттілігін ӛңдеу және түрлендіру) 
- оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған 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 (РД 1 және РД 2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 
Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын ӛткізетін мұғалім ӛткізетін оқу пәнінің әрбір тақырыбына 

студенттің оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық ноталарды тексеру, ӛзін-ӛзі 

реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және зертханалық жұмыстарды 

орындау түрінде жүзеге асырылады. 
       Пән бойынша қорытынды баға тӛмендегі 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 кредиттің саны 5 
Семестр 2 
 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 
Құзыреттілік 

коды 
Құзыреттілік тұжырымдамасы Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК 22 Әлемдік шаруашылық 

байланыстардың үрдістері мен 

ерекшеліктерін, қазіргі кезеңдегі 

мезоэкономикалық құбылыстарды, 

қазіргі заманғы бизнесте 

маркетингті қолдану әдістерін 

ажыратуға және тұтынушылардың 

нақты сұранысын таңдауды 

негіздеуге, бәсекелестер мен 

олардың тауарларын, ұйымдағы 

жағдайды басқаруға қабілетті, 

бизнесті жүргізу тәуекелдерін 

басқару және тӛмендету бойынша 

нақты жағдайды бағалау және 

пайда алудың әлеуетті 

мүмкіндіктерін кеңейту, бизнесті 

ұйымдастыруды дамыту бойынша 

ұйымдастыру-басқару шешімдерін 

табуға, стратегияның, маркетингтің, 

брендингтің және 

коммуникацияның әртүрлі 

нысандарын қолдана отырып, кең 

спектрлі бизнес - міндеттерді 

шешуге қабілетті. 

Менеджменттің мәні мен мазмұны. 

Менеджменттегі коммуникация. 

Менеджменттегі басқарушылық шешімдер. 

Ұйымның мақсаттарын белгілеу және қызметін 

жоспарлау. Менеджмент жүйесіндегі 

мотивация және бақылау. Маркетингтің 

теориялық негіздері мен концепциялары. 

Бизнестегі маркетингтік зерттеулер.   

Нарықтың сегменттелуін зерттеудің 

әдіснамалық негіздері. Тауар нарықтарындағы 

тұтынушылардың сауда жасау кезіндегі мінез-

құлқы.  Жарнама, оның маңызы, ерекшеліктері.  

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушылар: 
білуі тиіс: - басқару жүйесінің теориялық негіздерін, 

ӛндірістік жүйедегі менеджмент және маркетинг 

элементтерінің рӛлі мен орнын; - менеджмент теориясы 

мен практикасы дамуының тарихи кезеңдерін, - 

менеджмент және маркетингтің ұлттық мектептерінің 

ерекшеліктерін; - басқарудың классикалық 

функцияларын және оларды практикада жүзеге асыру 

құралдарын; - менеджмент және маркетинг тиімділігінің 

экономикалық және әлеуметтік аспектілерін. 
меңгеруі керек: - ұйымдастырушылық мақсаттарды 

жасау; - оқыту процесінде алынған білімді 

экономикалық, әлеуметтік, техникалық және басқа 

факторларды ескере отырып, басқару шешімдерін 

қабылдау үшін қолдану; - басқару жүйесіндегі 

ұйымдастырушылық қатынастарды талдау; - басқару 

жағдайларын моделдеу; - менеджмент және маркетинг 

тиімділігінің факторларын анықтау. 
қабілеттілігі мен дайындығын кӛрсету: - 

ұйымдастырушылық мақсаттарды жасау; - оқыту 

процесінде алынған білімді экономикалық, әлеуметтік, 

техникалық және басқа факторларды ескере отырып, 

басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану; - басқару 

жүйесіндегі ұйымдастырушылық қатынастарды талдау 
 

Пән атауы ONGD 2203 Мұнай-газ ісі негіздері 
Пән циклі БП/ЖК 
Курсты оқыту мақсаты Білім алушыларды мұнай-газ саласының даму перспективаларымен, мұнай кәсіпшілігі геологиясы, бұрғылау, 
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ӛндіру, ӛңдеу, мұнай мен газды тасымалдау және сақтау негіздерімен таныстыру. 
Пререквизиттер Теориялық экономика, Бизнеске кіріспе, 
Постреквизиттер Мұнайгаз кәсіпорнын басқару, Халықаралық мұнайгаз бизнесі 

Оқыту 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 ӛткізіледі; 
2) аудиториядантыс сабақтар: студенттің ӛзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӚЖ) 
Оқыту әдістері мен технологиялары - түсініктеме-иллюстративті; 

- зерттеу; 
- ішінара-іздеу; 
- проблемалық; 
- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 
- жоба әдісі (ӛз тәжірибесі мен құзыреттілігін ӛңдеу және түрлендіру) 

- оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған 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 (РД 1 және РД 2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 
Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын ӛткізетін мұғалім ӛткізетін оқу пәнінің әрбір тақырыбына 

студенттің оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық ноталарды тексеру, ӛзін-ӛзі 

реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және зертханалық жұмыстарды 

орындау түрінде жүзеге асырылады. 
       Пән бойынша қорытынды баға тӛмендегі 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 кредиттің саны 5 
Семестр 3 
 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 
Құзыреттілік 

коды 
Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 
Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 
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КК 17 Ӛнімді қабаттардың 

коллекторлық қасиеттері және 

ӛндірілетін ӛнімнің физикалық-

химиялық қасиеттері, 

ұңғымалардың құрылымы 

туралы жалпы мәліметтер, 

ұңғымаларды бұрғылау 

кезіндегі жабдықтар, 

ұңғымаларды пайдаланудың 

негізгі тәсілдері. 

Мұнай және газ ӛндіру, ресурстары, қорлары. 

Мұнай кәсіпшілігі геологиясы. Мұнай және газ 

ұңғымаларын бұрғылау, мұнай және газ 

объектілерін әзірлеу, мұнай және газды ӛңдеу, 

тасымалдау және сақтау туралы мәліметтердің 

негізгі кезеңдері дәйекті баяндалды. 

Білуі тиіс: геология, іздеу, бұрғылау, мұнай және газ кен 

орындарын игеру негіздерін. 
Білуі керек: қорларды карталау және есептеу әдістерін 

қолдануды. 
Меңгеруі тиіс: кен орындарын іздеу, барлау және 

игерудің оңтайлы жүйелерін негіздеу және таңдау 

әдістерін. 

 

Пәннің атауы ITI 2201 IT-инфрақұрылымы 
Циклі пәннің БП, ЖК 
Курстың мақсаты Білім алушыларға ақпараттық инфрақұрылымды басқарудың теориясы мен тәжірибесінің негіздерін оқыту, 

кәсіпорын дамуының қазіргі заманғы қалыптасу тенденциялары, олардың қозғаушы күштері туралы, 

ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың экономикаға әсер етуінің жан-жақтылығы туралы 

теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, кәсіпорынның архитектурасы, ұйымдық, 

басқарушылық және ақпараттық кәсіпорын жүйелерін құрудың ұйымдастырушылық және заңнамалық 

аспектілері, стратегиялық жоспарлау әдістері туралы ақпарат беру. 
Пререквизиттер Экономикадағы математика 
Постреквизиттері Мұнайгаз саласындағы цифрлық экономика, Бизнестегі Ехсеl  
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 ӛзіндік жұмысы (СӚЖ), 

оның ішінде оқытушының басшылығымен (СӚЖ), жеке консультациялар. 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 
1) оқушы тарапынан оқуға рефлексиялық тәсіл негізінде оқушыға бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке негізделген оқыту; 

3) түрлі форматтағы рӛлдік ойындар мен оқу талқылаулары; 

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 
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– емтихан бағасының пайыздық мазмұны.  
Ағымдағы және екі аралық бақылау (РБ1 және РБ2) : 
1. Аудиториядағы жұмыстың белсенділігі, яғни кейс-стади, рӛлдік ойындар, ми шабуылы, диспуттар, дӛңгелек 

үстелдер түрінде ӛткізілетін 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 ӛтетін пән 

бойынша емтихан тапсыру. 
Ак. кредит саны 3 
Семестр 4 
 

Құзыреттері Оқыту нәтижелері (ОН) 
Құзыреттілік 

коды  
Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК14,КК15 Әртүрлі профильдер мен масштабтағы АТ 

инфрақұрылымының құрамдастарын; АТ-

инфрақұрылымының құрылымы, құрамы; АТ 

инфрақұрылымын құру және басқару әдістемесін; 

АТ-инфрақұрылымын дамыту және қолдау 

саласындағы негізгі стандарттарды; АТ 

инфрақұрылымының құрамдас бӛлігіне қызмет 

кӛрсетуді және пайдалануды ұйымдастыру 

әдістерін білу. 
АТ-инфрақұрылымының құрамдас бӛлігін 

зерттеу, жобалау және пайдалану кезінде жүйелі 

тәсілді қолдана алады, бизнес-процестерді 

модельдеудің заманауи технологияларын қолдана 

алады, әртүрлі профильдер мен масштабтағы АТ-

инфрақұрылым компонентін енгізу кезінде 

заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді және 

алгоритмдік қолдауды пайдалана алады. 
Тұтынушыларға кәсіпорынның бизнес-процестері 

мен АТ-инфрақұрылымын жақсарту және 

кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымын басқару 

әдістері мен құралдарын ұтымды таңдау бойынша 

кеңес беру. 

Цифрлық жаһандану дәуіріндегі заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды зерделеу, жаңа 

«цифрлық» ойлауды қалыптастыру, қазіргі заманғы 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

әртүрлі іс-әрекеттерде пайдалануда білім мен 

дағдыларды меңгеру, теория, әдістемелерді дамыту, 

әртүрлі бейіндегі ұйымдардың АТ-инфрақұрылымын 

басқару және дамыту саласындағы технологиялар, 

сондай-ақ АТ-инфрақұрылымын тиімді пайдалану 

және жаңғырту бойынша MS Project ортасында 

практикалық дағдыларды алу. 
Ақпараттық жүйелер мен технологияларды саласында 

базалық білімді әзірлеу, технологиялық үдеріске 

сәйкес АТ-инфрақұрылымын басқару саласындағы 

теориялық білімді меңгеру және одан әрі кәсіби 

қызметте компьютерлік жобаларды басқару 

құралдарын пайдалану. 
Ақпараттық технологиялар саласындағы кәсіби 

құзыреттерді жетілдіру және ақпараттық қоғам 

экономикасында әртүрлі бейіндегі және қызметтің 

барлық түрлеріндегі әртүрлі салалардағы кәсіби 

қызмет объектілерін дамыту технологияларын 

пайдалану;  бизнесті басқару үшін ұтымды АЖ және 

АТ шешімдерін таңдау; кәсіпорынның АТ-

инфрақұрылымының ӛмірлік циклін басқаруға оқыту. 

Білім алушы істей алады:  

-кәсіпорынның дамыған АТ-

инфрақұрылымына қойылатын 

талаптарды ресімдеу; 

-кәсіпорынның АТ 

инфрақұрылымы үшін 

аппараттық және бағдарламалық 

құралдарды таңдауды негіздеу; 

-АТ процестерін оңтайландыру. 

Біледі:  

-АT-инфрақұрылымдағы АЖ-

нің жасырын мүмкіндіктері; 

-АТ инфрақұрылымында АЖ 

жұмыс істеу сенімділігін 

қамтамасыз ету үшін қажетті 

ресурстар; 

-іс-шаралар мен АТ-

инфрақұрылымына сауалнама 

жүргізу әдісі. 
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Пән атауы OTOS 3204 Салалар бойынша еңбекті және қоршаған ортаны қорғау 
Пән циклі БП/ЖК 
Курсты оқыту мақсаты Еңбекті қорғауды ұйымдастыруға, оны құқықтық қамтамасыз етуге, Сала кәсіпорындарында ӛндірістік 

процестерді қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыруға; қоршаған орта, антропогендік жүктеме нәтижесінде оның 

ластануы туралы идеялардың теориялық негіздеріне, қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі іс-шараларға және 

қоршаған ортадағы ластануды анықтаудың практикалық дағдыларына оқыту. 
Пререквизиттер Бизнеске кіріспе, Менеджмент және маркетинг негіздері 
Постреквизиттер Халықаралық мұнайгаз бизнесі 
Оқыту 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 ӛткізіледі; 
2) аудиториядантыс сабақтар: білім алушының  ӛзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, 

жеке кеңес беру (СОӚЖ) 
Оқыту әдістері мен технологиялары 1) білім алушыдан оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 
3) әр түрлі форматтағы рӛлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 
4) кейстерді зерттеу; 
5) жоба әдісі 

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 (РД 1 және РД 2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 
Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын ӛткізетін оқытушы ӛткізетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбына студенттің оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық ноталарды тексеру, 

ӛзін-ӛзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және зертханалық жұмыстарды 

орындау түрінде жүзеге асырылады. 
Пән бойынша қорытынды баға тӛмендегі 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 кредиттің саны 5 
Семестр 5 
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Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 
Құзыреттілік 

коды 
Құзыреттілік тұжырымдамасы Құзыреттілік коды Результаты обучения 

КК 26,  
КК 27,  
КК 28 

Қауіпсіздік техникасы, ӛндірістік санитария және 

ӛрт алдын алу бойынша қолданыстағы 

нормаларды, ережелерді, нұсқаулықтар мен 

талаптарды, еңбек заңнамасының негіздерін 

пайдалана білу; Ӛндірісте ӛрт техникасы мен ӛрт 

қауіпсіздігі ережелерін, электр қауіпсіздігі 

ережелерін қолдана білу; Қоршаған ортаны 

ластанудан қорғау саласындағы Білім; Еңбекті 

қорғау, ӛндірістік санитария, қауіпсіздік 

техникасы және қоршаған ортаны қорғау 

бойынша қазіргі заманғы әдістерді қолдана 

отырып, мамандық бойынша жобалау қызметін 

жүзеге асыра алады.; қоршаған орта мен еңбекті 

қорғаудың мақсатын, мазмұнын және даму 

үрдістерін түсіндіруге; ӛндірісте ластаушы 

заттардың шығарындылары кӛздері мен құрамын 

анықтау әдістерін білуге және қолдануға; 

ӛндірістік санитария, электр қауіпсіздігі және ӛрт 

қауіпсіздігі саласында Алған білімдерді 

практикада білуге; табиғатты қорғау іс-шаралары 

бойынша жоспарларды; еңбекті қорғау, 

ӛндірістік санитария және ӛрт алдын алу 

бойынша нұсқаулықтарды әзірлеуге қабілетті. 

Пән болашақ мамандарға кәсіби 

қызметте қажетті еңбекті және 

қоршаған ортаны қорғаудың 

құқықтық және нормативтік 

негіздерін оқытады; еңбек 

қызметі барысында құқықтық, 

әлеуметтік-экономикалық, 

санитарлық-гигиеналық, 

экологиялық талаптарды сақтай 

отырып, қызметкерлердің ӛмірі 

мен денсаулығының қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге ықпал етеді. 

Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды 

зерделеу және қолдану, ӛндірістің қауіпті және зиянды 

факторларын анықтау, жеке және ұжымдық қорғану 

құралдарын қолдана отырып, ӛндірістік факторлардың 

қауіпті әрекетінен адамды қорғау және қорғау жӛнінде 

шаралар әзірлеу; техникалық, экономикалық, 

экологиялық қауіпсіздік талаптарын қоса алғанда, 

отандық және шетелдік тәжірибені пайдалана отырып, 

түрлі салалардың жобаларын әзірлеу кезінде алған 

білімдерін қолдану. 

 

Пән атауы ENGB 3309 Мұнайгаз бизнесін басқару 
Пән циклы КП,ЖК 
Курсты оқу мақсаты мұнай-газ бизнесін құрудың негізгі принциптері туралы объективті басқару білімін беру, мұнай бизнесінің 

қызметін практикалық жүргізу және басқару дағдыларын қалыптастыру, басшының функцияларын түсіну, 

мұнай-газ саласында бизнесті басқару тетіктерін пайдалану дағдыларын меңгеру, қойылған мақсаттарға қол 

жеткізу үшін тиімді стратегияны жетілдіру жолдарын ұсына білу. 
Пререквизиттер Кәсіпкерліктегі салық салуды басқару 
Постреквизиттер Кәсіпкерлік негіздері  
Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі іс - әрекет арқылы жүзеге асырылады: 

1) дәріс сабақтар: дәрістер, семинарлар (тәжірибелік) - ғылымның, технологияның, ақпараттық жүйелердің 

жаңа жетістіктерін және интерактивті түрде инновациялық оқыту технологиялары аясында ӛткізіледі;  

2) аудиториядантыс іс-шаралар: студенттің ӛзіндік жұмысы(СӚЖ), оның ішінде оқытушының басшылығымен 

(СМӚЖ), жеке кеңес беру 
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Оқыту әдістері мен технологиялары 1) студенттен оқуға арналған рефлексиялық тәсіл негізінде студенттік оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы ойындар мен талқылаулары; 

4) кейстер - кезеңдер; 

5) жобалау әдістері. 
Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды бағалау ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихандық баға) 

бағаларынан тұрады. Қорытынды бағалауда ағымдағы үлгерімнің баға үлесі 60% құрайды. Қорытынды 

бақылау бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% құрайды. 
Ағымдағы үлгерімнің бағасы 1-ші және 2-ші жіберу рейтингісінің (1-ші ЖР және 2-ші ЖР) орташа мәнінен 

құралады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 
Ағымдық бақылау үлгерімі – білім алушының сабақ ӛткізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдық бақылау зертханалық және тәжірибелік 

жұмыстар, бақылау жұмыстары және ӛзіндік тапсырмаларды орындау, дәріс конспектілерін т.б. тексеру 

түрінде орындалады.  
Пән бойынша қорытынды бағалаудың пайыздық үлесі келесі формула бойынша анықталады: 

Қ% = ЖР 1+ ЖР 2  х 0,6 + Е х 0,4 
                                                                     2 
мұндағы: ЖР1 – 1-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 
                 ЖР2 – 2-ші жіберу рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 
                 Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 
 

Кредит саны 6 
Семестр 6 
 

 

Құзырет Оқыту нәтижесі 
Код  Құзыретті қалыптастыру Код  Құзыретті қалыптастыру 

КК50 

 

Студенттерде жаңа талаптарға сәйкес келетін 

білімді, іскерлікті және дағдыларды 

қалыптастыру, салалық экономиканың мәні 

мен мазмұнын түсіну, ӛндіріс тиімділігі мен 

шығындарды анықтау әдістері, экономикалық 

құбылыстар мен процестердің мәнін, олардың 

ӛзара байланысы мен ӛзара тәуелділігін терең 

түсіну, экономикалық жұмыстың 

тұрақтылығын, мұнай-газ саласындағы 

бизнестің экономикалық дамуын, ӛндірісте 

ӛндірілген ӛнімнің стандарттарға сәйкестік 

жүйесін айқындау, ӛнімнің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру, экономикалық 

Мұнай-газ бизнесі және ӛз ісін 

ұйымдастыру. Мұнай-газ бизнесі 

кәсіпорындарының ұйымдық формасы.  

Мұнай-газ бизнесі экономикасының 

дамуының шетелдік тәжірибесі. 

Мұнай-газ бизнесіндегі инновациялық 

кәсіпкерлік.   Мұнай-газ бизнесі 

саласындағы еңбек ресурстары. Мұнай-

газ бизнесінің баға саясаты.         

Мұнай-газ бизнесі қызметіндегі 

тәуекел. Мұнай-газ бизнесіндегі 

қаржы. 

Бизнесті басқарудың негізгі қағидаттары туралы білімді 

меңгеруге, мұнай-газ саласы саласында бизнесті басқару 

тетіктерін пайдалану дағдыларын меңгеруге, мұнай, газ 

нарықтарының ерекшелігін ескеретін коммерциялық 

операцияларды жүзеге асырудың заманауи нысандары мен 

әдістері мен құралдарын иеленуге және пайдалануға, 

проблемаларды анықтай білуге , оңтайлы шешім нұсқасын 

таңдай білуге, мұнай-газ бизнесінде қабылданған 

басқарушылық шешімнің нәтижелері мен салдарын 

бағалауға қабілетті 
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кӛрсеткіштерді есептей білу және 

компанияның экономикалық тиімділігін 

арттыру жолдарын табуға қабілеті. 
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