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Білім беру бағдарламасының коды мен атауы: 6В04104 «Мұнай-газ бизнесінің қаржысы» 

 

Берілетін дәреже: 6В04104 "Мұнай-газ бизнесінің қаржысы"білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры 

 

Таңдау компоненті (ЖБП / КВ) 

 
Пәндердің атауы MNI 4108-Ғылыми зерттеу әдістері 

Пәндер циклі ЖБП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Ғылыми зерттеулерді өз бетінше орындау үшін қажетті ғылымның заманауи әдістерін қолдана отырып, ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастырудың және басқарудың заңдары, принциптері, тұжырымдамалары, терминологиясы, мазмұны, 

ерекшеліктері туралы білімді игеруден тұрады 

Пререквизиттер Академиялық хат 

Постреквизиттер Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 



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

4 
 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 2 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК4 

 

Ғылыми зерттеулер жүргізу және 

бизнес процестерді басқару үшін 

сандық және сапалық әдістерді 

қолдануға қабілетті; зерттеудің 

жаңа әдістерін дербес игеруге, 

өзінің кәсіби қызметінің ғылыми 

және ғылыми-өндірістік бейінін 

өзгертуге қабілетті. 

 

Курс білім алушылардың зерттеу 

дағдыларын қалыптастыруға 

арналған, отандық және шетелдік 

ғалымдардың қазіргі заманғы 

жетістіктері негізінде 

экономикалық ғылыми зерттеулер 

жүргізудің негізгі теориялық 

қағидалары, технологиялары, 

операциялары, практикалық 

әдістері мен әдістері бойынша 

білім алуға және ғылыми зерттеу, 

ғылыми іздеу, талдау, 

эксперимент, деректерді өңдеу 

тақырыбын таңдау дағдыларын 

игеруге мүмкіндік береді. 

 

Білу керек: ғылыми зерттеулердің әдістері мен әдістері; 

- ғылыми зерттеулерді ресімдеудің және әзірлеудің негізгі әдістері, 

- ғылыми-зерттеу тақырыбын әзірлеудің негізгі кезеңдері 

Жасай білуі қажет: 

- ғылыми білім жүйесіндегі әртүрлі зерттеу әдістерінің рөлі мен маңызын түсіндіре 

білу. 

- пән бойынша ғылыми әдебиеттерді пайдалану 

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

- әдеби дереккөздерді іздеу және зерттеу және нәтижелерді өңдеу кезінде заманауи 

ақпараттық технологияларды қолдану; 

- қазіргі заманғы талаптарға сәйкес ғылыми жұмыс бойынша есептерді орындау. 

Меңгеруі қажет: ғылымның терминологиялық аппараты; 

- зардап шеккен проблемаларды өз бетінше талдау және жалпылау дағдылары; 

-алынған теориялық білімді практикада қолдану дағдылары; 

-ғылыми ақпаратты іздеу, жинау және талдау әдістерімен; 

-студенттік ғылыми жұмыстардың әртүрлі түрлерін дайындау ерекшеліктері. 

 

 

Пәндердің атауы EBZH 4108-3  Экология және тіршілік қауіпсіздігі  

Пәндер циклі ЖБП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты "Адам-қоғам-табиғат" жүйесіндегі өзара әрекеттесудің негізгі заңдылықтарын зерделеу және ондағы элементтердің 

өзара әрекеттесуінің оңтайлы моделін құру негізінде адамның өмір сүру ортасының табиғи және жасанды 

жағдайларында тіршілік әрекетінің бейімделу моделін қабылдау шарты ретінде экологиялық ойлау негіздерін игеру. 

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

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

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының (БОӨЖ) 
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басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 2 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК5 

 

Табиғи және антропогендік 

экологиялық процестерді, оларды 

реттеу жолдарын анықтау және 

талдау; қауіпсіздік шарттарын 

бағалауды жасай біледі және 

экономика объектілерінде, 

тұрмыста, қоршаған ортада 

қауіпсіздікті ұйымдастыру 

тәсілдері туралы біліммен 

Курс табиғи жүйелердің жұмыс 

істеуінің негізгі экологиялық 

ұғымдары мен заңдылықтары, 

қоршаған ортаны қорғаудың 

проблемалары мен әдістері 

туралы; адамның тіршілік ету 

ортасымен (өндірістік, тұрмыстық, 

қалалық, табиғи) қауіпсіз өзара іс-

қимыл жасау тәсілдері, әртүрлі 

Білу керек:  

- жаһандық және өңірлік экологиялық проблемалар; 

- табиғи ортаға техногендік жүктемені азайту тәсілдері; 

- экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетіктері; 

-табиғи және техногендік ортаның жай-күйін бағалау критерийлері 

Жасай білуі қажет: 

- практикалық қызметте теориялық білімді қолдану; 

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

- адамзат пен оның тіршілік ету ортасының өзара әсерінің негізгі аспектілерін 
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қамтамасыз етіледі. 

 

жағдайларда ұйымдардың тұрақты 

жұмыс істеуі, жағымсыз 

факторлардан қорғау, әр түрлі 

сипаттағы төтенше жағдайлардың 

алдын алу және олардың салдарын 

жою мәселелері туралы қажетті 

білім алуға бағытталған. 

 

 

басшылыққа алу; 

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

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

 

 

Пәндердің атауы OPAD 4108-3 Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 

Пәндер циклі ЖБП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушылардың құқық негіздері бойынша қажетті білім мен дағдыларды алуы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың 

пайда болуы мен өсуіне ықпал ететін себептер мен жағдайлар және сыбайлас жемқорлық көріністерін азайту және жою 

бойынша ұсыныстар енгізу мүмкіндігі. 

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

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

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 
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тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 2 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК6 

 

Сыбайлас жемқорлықтың мәні 

мен факторларын тануға, оның 

әртүрлі көріністерін ашуға 

қабілетті, сыбайлас жемқорлық 

саласындағы қолданыстағы 

заңнаманың құқықтық 

құжаттарын басшылыққа ала 

алады, сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін талдай алады, 

дамыған құқықтық сана, 

құқықтық ойлау және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негізінде кәсіби қызметті 

байланыстыра алады, жеке 

тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетін қалыптастыру 

кезінде парасаттылық, адалдық 

сияқты қасиеттерді қалыптастыра 

алады 

 

Курс құқықтың негізгі салалары 

(конституциялық, әкімшілік, 

азаматтық, қылмыстық және т.б.) 

мәселелерін қарастырады және  

құқықтық мәселелерді шешуде 

бағдарлау үшін жүйелі білім бере 

отырып, құқықтық нормалардың 

рөлі туралы жалпы түсінік береді. 

Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық 

қатынастардың мәні мен 

мазмұнын, ҚР Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

саласы бойынша мемлекеттік 

саясатының негізгі бағыттарын 

ашады; ҚР Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясатының 

нәтижелерін қарайды; ҚР 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл жөніндегі мемлекеттік 

саясатына, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жөніндегі 

нормативтік құқықтық актілеріне 

сипаттама береді 

Білу керек:  

-Қазақстан Республикасы Конституциясыныңнегізгі ережелері; 

- ҚР қолданыстағы заңнамасы; 

-мемлекеттік басқару органдарының жүйесі және олардың өкілеттіктерінің шеңбері, 

-Қаржы құқығы және қаржы; 

- материалдық және іс жүргізу құқығының өзара әрекеттесу механизмі; 

-сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның шығу себептері; 

-сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және 

құқықтық жауапкершілік шарасы; 

-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

Жасай білуі қажет: 

-оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдау және қажетті 

нормативтік актілерге жүгіне білу; 

-қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алу; 

-заң арқылы өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; 

-қолданыстағы заңнама мәселелеріне бағдарлану; 

-нақты жағдайларда азаматтық құқық нормаларын қолдану; 

-адамгершілік сананың құндылықтарын жүзеге асыру және күнделікті тәжірибеде 

адамгершілік нормаларын сақтау; 

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

Меңгеруі қажет:: 

-әртүрлі құжаттарды құқықтық талдау; 

-мүдделер қақтығысы мен моральдық таңдау жағдайын талдау; 
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Пәндердің атауы OEP 4108-4 Экономика және кәсіпкерлік негіздері 

Пәндер циклі ЖБП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Экономиканың жұмыс істеуі мен экономикалық дамудың базалық қағидаттарын, мемлекеттің экономикаға қатысу 

мақсаттары мен нысандарын, сондай-ақ бәсекеге қабілетті экономика жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, 

ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық білім 

мен дағдыларды қалыптастыру. 

Пререквизиттер Экономика негіздері, Экономика және өндірісті ұйымдастыру, кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, бизнеске 

кіріспе 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесіндегі бизнес-талдау, Жобаларды басқару, Бизнес процесті басқару, Қаржы ұйымдарындағы жоспарлау 

және бюджеттеу 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 
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Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 2 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК7 Білім алушы экономика мен 

кәсіпкерліктің дамуын бағалай 

алады, экономикалық есептеулер 

жүргізе алады, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің 

экономикалық тиімділігін 

қамтамасыз ету дағдыларын 

меңгере алады, кез келген қызмет 

саласында кәсіпкерлікті 

басқарудың перспективалық 

тәсілдерін таба алады. 

Курс экономикалық ғылымның 

даму кезеңдерін, меншіктің 

нысандары мен құқықтық 

аспектілерін, баға белгілеу 

тетіктерін, шағын кәсіпкерліктің 

рөлін және экономиканың дамуын 

зерттейді. Курста кәсіпкерлік 

қызметті қаржыландыруды 

ұйымдастыру және кәсіпкерлердің 

қаржы ұйымдарымен өзара іс-

қимылы қарастырылады. 

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

бизнестің экономикалық функциялары, тұтынушылардың мінез-құлқы және 

тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін анықтау, тұтынушылардың қанағаттану 

деңгейіне әсер ететін факторларды талдай білу, басқару құрылымын қалыптастыру, 

өндірістік аппараттың оңтайлы құрылысы. 

Жасай білуі қажет: 

өзара тәуелді экономикалық құбылыстарды талдау әдістерін қолдану, экономикалық 

шешімдерді экономикалық негіздеу және тиімділік параметрлерін есептеу кезінде 

болашақ қызметте алған білімдерін пайдалану, бизнесті жоспарлаудың мақсаттары 

мен міндеттерін қалыптастыру және аймақ экономикасындағы шағын бизнестің 

ерекше рөлін көрсету. 

Меңгеруі қажет: шаруашылық жүргізуші субъектінің жұмыс істеу процесінде 

туындайтын проблемаларды шешу жолдарын негіздеу, дәлелдер әзірлеу үшін қажет. 

 

Таңдау компоненті ( БП / ТК) 
 

Пәндердің атауы EiOP 1215-3Экономика және өндірісті ұйымдастыру  

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Экономика және өндірісті ұйымдастыру саласында теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар, бизнесті 

ұйымдастыру мен басқарудың инновациялық әдістерін меңгерген білікті кадрларды даярлау 

Пререквизиттер Экономика негіздері 

Постреквизиттер Жобаны басқару / бизнес-процестерді басқару, Мұнай-газ бизнесін бизнес талдау, Қаржылық стратегиялар және 

тәуекелдерді басқару 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 
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кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 2 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттер 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК24 

 

 

 

 

Экономика, жоспарлау, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді басқару, өндірістік 

процестерді ұйымдастыру 

саласында білім алушыларда 

кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру: бөлімшені және 

кәсіпорынды (ұйымды) тиімді 

басқару әдістерін; инновациялық 

процестерді ұйымдастыру 

негіздерін; кәсіпорынның 

(ұйымның) өндірістік ресурстары 

мен персоналын басқарудың 

Курс шаруашылық жүргізуші 

субъектінің өндірістік 

құрылымын, өндіріс процесін, 

өндірісті ұйымдастырудың 

түрлері мен формаларын 

талдауды қамтамасыз етеді. 

Сондай-ақ, шаруашылық 

жүргізуші субъект 

экономикасының экономикалық 

мәнін, бәсекелестік экономика 

жағдайындағы рөлі мен 

миссиясын, шаруашылық 

жүргізуші субъект қызметінің 

Білу керек: бәсекеге қабілетті экономикада шаруашылық жүргізуші субъектілерді 

құру және жұмыс істеу негіздері; шаруашылық жүргізуші субъектінің 

принциптері, мақсаттары мен функциялары; фирманың өндірістік және еңбек 

ресурстарының экономикалық мәні; фирманың жұмысын талдаудың негізгі 

құралдары мен әдістері. 

Жасай білуі қажет: 

- компанияның бәсекеге қабілеттілік факторларын талдау; өндірістік қуаттың 

мөлшерін және ресурстарға қажеттілікті есептеу; 

- басқарудың экономикалық әдістерін қолдану, нақты проблемаларды анықтау; 

- жобаларды іске асырудың оң және теріс салдарын бағалау; өндіріс резервтерін 

анықтау.; 

- кредиттік-қаржылық ұғымдармен және санаттармен жұмыс істеу, қаржы 

нарығының әртүрлі сегменттерін құру және өзара іс-қимыл схемаларында 
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қазіргі заманғы әдістерін меңгеру 

 

мәселелері бойынша заңнамалық 

және оқу материалдарын 

анықтауға мүмкіндік береді. 

 

бағдарлану, ақша айналымына байланысты көрсеткіштерге талдау жүргізу, 

мемлекеттік бюджет құрылымын талдау, қаржыландыру көздерін айқындау 

Меңгеруі қажет: бөлімшені және кәсіпорынды (ұйымды) тиімді басқару әдістерін; 

инновациялық процестерді ұйымдастыру негіздерін; кәсіпорынның (ұйымның) 

өндірістік ресурстары мен персоналын басқарудың қазіргі заманғы әдістерін; ақша 

нарығының, кредиттік және банк институттарының көрсеткіштерін талдау 

 

Пәндердің атауы ESP 1215-3 Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы  

 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушылардың шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс істеу принциптері мен заңдылықтары туралы 

теориялық білім алуы, оның қызметінің экономикалық көрсеткіштерін есептеудің практикалық дағдыларын игеруі және 

оларды кәсіби қызметке дайындауға мүмкіндік беретін құзыреттерді қалыптастыру.  

Пререквизиттер Экономика негіздері 

Постреквизиттер Жобаны басқару / бизнес-процестерді басқару, Мұнай-газ бизнесіндегі бизнес талдау, Мұнай-газ бизнесіндегі жоспарлау 

мен бюджтеттеу 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

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

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 2 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттер 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК25 

 

 

 

 

 

 

Алған білімдерін әдетте 

практикалық қызметте 

туындайтын жағдайлард 

ақолданаалады, өз қызметін 

ұйымдастыра алады, кәсіби 

міндеттерді орындаудың типтік 

әдістері мен тәсілдерін таңдай 

алады, олардың тиімділігі мен 

сапасын бағалайалады, стандартты 

және стандартты емес 

жағдайларда шешім 

қабылдайалады және олар үшін 

жауап береді 

 

Курсты зерделеу бәсекелестік 

экономика жағдайында 

шаруашылық жүргізуші субъект 

экономикасының мәні мен 

функцияларын, қызмет 

мәселелері бойынша заңнамалық 

және нұсқаулық материалдарды 

анықтауға; практикалық 

қызметті, сондай-ақ басқарудың 

нысандары мен әдістерінің 

неғұрлым тиімді бағыттарын 

іздестіруді зерделеуге мүмкіндік 

береді. 

Білу керек: шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін реттейтін заңнамалық 

және нормативтік құқықтық актілер; кәсіпорынның қызметін сипаттайтын 

көрсеткіштердің қазіргі заманғы жүйесін есептеу негіздері. 

Жасай білуі қажет: 

типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу; есеп айырысу нәтижелерін талдау және алынған 

қорытындыларды негіздеу. 

Меңгеруі қажет: ХС қызметін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді 

есептеудің, ХС жұмысының тиімділігін және оның қызметін тұтастай және жеке 

арттыру бойынша негізгі бағыттар мен іс-шараларды анықтаудың заманауи 

әдістемелерімен; 

бөлімшені және кәсіпорынды (ұйымды) тиімді басқару әдістерімен; Инновациялық 

процестерді ұйымдастыру негіздерімен; кәсіпорынның (ұйымның) өндірістік 

ресурстары мен персоналын басқарудың қазіргі заманғы әдістерімен жүзеге 

асырылады.оның бөлімшелеріне. 

 

Пәндердің атауы FDOK 1215-3Қаржы, ақша айналымы және несие 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Экономика және өндірісті ұйымдастыру саласында теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар, бизнесті 

ұйымдастыру мен басқарудың инновациялық әдістерін меңгерген білікті кадрларды даярлау../Білім алушылардың 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс істеу принциптері мен заңдылықтары туралы теориялық білім алуы, 

оның қызметінің экономикалық көрсеткіштерін есептеудің практикалық дағдыларын игеруі және оларды кәсіби 

қызметке дайындауға мүмкіндік беретін құзыреттерді қалыптастыру. / Білім алушыларда ақшаның, кредиттің және 

банктердің теориялық аспектілері, халықаралық кредиттік-есеп айырысу және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар 

нарығының негіздері бойынша білімнің тұтас жүйесін қалыптастыру. 

Пререквизиттер Экономика негіздері 

Постреквизиттер Қаржы нарықтары, институттар мен құралдары, Корпоративтік қаржы, Қаржылық стратегиялар және тәуекелдерді 
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басқару 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 2 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттер 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК26 Дағдыларды меңгеру: ақша 

нарығын, несие және банк 

институттарын талдауда 

Курста мыналар қарастырылады: қаржының 

мәні, олардың экономикадағы рөлі; қаржылық 

саясат және қаржылық бақылау принциптері; 

Білу керек: - қаржының мәні, олардың функциялары және 

экономикадағы рөлі; 

- қаржылық саясат және қаржылық бақылау принциптері; 
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аналитикалық құралдарды дербес 

және дәйекті қолдану. 

ақша айналысының заңдары; ақша жүйесінің 

негізгі түрлері мен элементтері; кредит және 

банк жүйесінің құрылымы; ақша-кредит 

саясатының мақсаттары, түрлері мен 

құралдары; қаржы жүйесінің құрылымы; 

бюджет жүйесінің жұмыс істеу принциптері 

және бюджет құрылымының негіздері; ақша 

айналымының ерекшеліктері бағалы 

қағаздардың бастапқы және қайталама 

нарығының жұмыс істеуін; бәсекелес 

экономика жағдайындағы кредиттер мен 

кредиттік жүйенің сипаттамасын қамтиды. 

Курсты оқытудың мақсаты білім алушыларда 

білім қалыптастыру болып табылады, оны 

игеру нәтижесінде ол: кредиттік-қаржылық 

түсініктермен және санаттармен жұмыс істей 

алады, қаржы нарығының әртүрлі 

сегменттерін құру және өзара іс-қимыл 

схемаларында бағдарлай алады,ақша 

айналымына байланысты көрсеткіштерге 

талдау жасай алады, мемлекеттік бюджет 

құрылымына талдау жасай алады, 

қаржыландыру көздерін анықтай алады. 

- қаржы жүйесінің құрылымы, бюджеттік жүйенің жұмыс істеу 

қағидаттары және бюджеттік құрылғының негіздері; 

- ақша айналымы заңдары, ақшаның мәні, түрлері мен функциялары; 

- ақша жүйелерінің негізгі түрлері мен элементтері, ақша 

реформаларының түрлері, функциялары, формалары және несие 

түрлері; 

- кредиттік және банк жүйесінің құрылымы, банктердің функциялары 

және банк операцияларының жіктелуі; 

-ақша-несие саясатының мақсаттары, түрлері және құралдары; 

-бағалы қағаздардың түрлері мен жіктелімдері, бағалы қағаздардың 

бастапқы және қайталама нарықтарының жұмыс істеу ерекшеліктері. 

Жасай білуі қажет: 

-кредиттік-қаржылық ұғымдармен және санаттармен жұмыс істеу, 

қаржы нарығының әртүрлі сегменттерін құру және өзара іс-қимыл 

схемаларында бағдарлану; 

- ақша агрегаттарын есептеу және ақша айналымына байланысты 

көрсеткіштерді талдау 

Меңгеруі қажет: 

- мемлекеттік бюджеттің құрылымын, бюджет тапшылығын 

қаржыландыру көздерін талдауды; 

- кірістілік пен тәуекел дәрежесі бойынша әртүрлі бағалы 

қағаздардың салыстырмалы сипаттамасын жасау. 

 

 

Пәндердің атауы SP 2227-Өнеркәсіп статистикасы 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларды салалық статистикамен, статистикалық көрсеткіштер жүйесімен, оларды есептеу әдістерімен, 

қасиеттерімен және қолданылуымен таныстыру. Өнеркәсіптік шаруашылық субъектілерінің қызметін және олардың өзара 

байланысын сипаттайтын көрсеткіштерді статистикалық сандық және сапалық талдаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру 

Пререквизиттер Экономика негіздері, Экономика және өндірісті ұйымдастыру / кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, Экономикадағы 

Математика, Бухгалтерлік есеп негіздері, қаржылық нарықтар, институттар мен құралдар 

Постреквизиттер Қаржылық менеджмент, Мұнай-газ бизнесінің қаржылық модельдері, Бизнеске арналған Excel, Excel-дегі қаржылық-

экономикалық есептеулер, Мұнай-газ бизнесіндегі жоспарлау және бюджеттеу 

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

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

өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының (БОӨЖ) басшылығымен, 

жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 
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зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 4 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК35 Өнеркәсіп статистикасы 

көрсеткіштерінің өнеркәсіп 

экономикасына әсерін бағалау, 

өнеркәсіп индексін есептеу 

дағдыларын көрсету білігі. 

Статистикалық сандық деректерді 

қалыптастыруға, әзірлеуге және 

талдауға қабілетті және т. б.  

Курс өнеркәсіпте болып жатқан жаппай 

құбылыстар мен процестердің сандық жағын 

олардың сапалық жағымен ажырамас байланыста 

зерттейді. Пәннің мазмұны мынадай мәселелер 

шеңберін қарастырады: курсқа кіріспе және оның 

ғылыми негіздері, статистикалық ақпарат көздері; 

статистикалық байқаулар материалдарын 

топтастыру және жинақтау; Еңбек өнімділігі 

статистикасы; жалақы статистикасы; негізгі 

қорлар статистикасы; өзіндік құн статистикасы 

және т.б. 

Білу керек: статистиканың пәні, әдісі және міндеттері; Өнеркәсіп 

статистикасының әдісі мен міндеттері; Еңбек өнімділігі 

статистикасы; жалақы статистикасы; негізгі құралдар статистикасы; 

өзіндік құн статистикасы және т.б. 

Жасай білуі қажет: 

статистикалық ақпаратты жинау және тіркеу; бақылау материалдарын 

бастапқы өңдеу мен бақылауды жүргізу; статистикалық 

көрсеткіштердің есептеулерін орындау және негізгі тұжырымдарды 

тұжырымдау; әлеуметтік-экономикалық процестердің сандық және 

сапалық қатынастарын талдау; алынған есептеулер негізінде 

практикалық қолдану үшін негізделген тұжырымдар мен 



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

16 
 

  

 

ұсыныстарды тұжырымдау. 

Меңгеруі қажет:  

-экономикалық зерттеулерде әртүрлі статистикалық әдістерді 

қолдану; қойылған міндетке сәйкес Экономикалық деректерді өңдеу 

үшін аспаптық құралдарды таңдау, есептеулер нәтижелерін талдау 

және алынған қорытындыларды негіздеу және т. б. 

 

 

Пәндердің атауы SKF 2227-3Статистика және сандық қаржы  

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларғақаржы жүйесінде болып жатқан процестер мен құбылыстармен (ЖҰӨ-ні бөлу және түпкілікті пайдалану, 

үй шаруашылықтарының, мемлекеттік органдардың, кәсіпорындардың бастапқы және түпкілікті кірістерін құру, негізгі 

қорлардың жинақталуы және т.б.) олардың сапалық сипаттамаларымен ажырамас байланыста  дамуы және қалыптасу 

заңдылықтарын таныстыру 

Пререквизиттер Экономикадағы Математика, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттер Қаржылық менеджмент, Мұнай-газ бизнесінің қаржылық модельдері, Бизнеске арналған Excel, Excel-дегі қаржылық-

экономикалық есептеулер 

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

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

өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының (БОӨЖ) басшылығымен, 

жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 
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Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 4 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК36 Статистикалық ақпаратты өңдеу, 

ауыспалы деректерге 

басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін гипотезаларды 

бағалау және тексеру 

алгоритмдерін пайдалану 

дағдылары. Өндірістік 

процестерде және қоғамның басқа 

қажеттіліктерінде қаражатты 

қалыптастыру, бөлу және 

пайдалану процестерін жүзеге 

асырады  

Курс қаржы жүйесінде пайда болған процестер 

мен құбылыстарды(ЖҰӨ-ні бөлу және түпкілікті 

пайдалану, үй шаруашылықтарының, 

Мемлекеттік мекемелердің, кәсіпорындардың 

бастапқы және түпкілікті кірістерін құру, негізгі 

қорлардың жинақталуы және т.б.) олардың даму 

заңдылықтарын және олардың сапалық 

сипаттамаларымен ажырамас байланыста 

қалыптасуын сипаттайды.  

 

Білу керек: капиталдың оңтайлы құрылымын анықтау міндетін қою; 

Сараптамалық әдістердің жіктелуі; фирманың дефолт ықтималдығын 

бағалау тәсілдері; төлемдердің оңтайлы коэффициентін бағалау 

міндетін қою және оны шешу. 

Жасай білуі қажет: 

құбылмалылықтың әртүрлі түрлерін есептеу: Тарихи, болжамды, 

болжамды; модельдердің ARCH және GARCH параметрлерін 

бағалау. 

Меңгеруі қажет:  

кірісті болжау моделіне сызықтық емес енгізу әдістерін қолдану 

қабілеті; кірістің аналитикалық ыдырауын жасау (негізгі 

компоненттерді бөліп көрсету және компанияның саладағы үлесі мен 

саланың ЖІӨ-дегі үлесіне динамикалық баға беру) ;түсім моделіне 

технологиялық алмастыру ықтималдығын және жаңа нарықтың пайда 

болу ықтималдығын енгізу әдістері. 

 

 

Пәндердің атауы SF 2227-3 Қаржы статистикасы 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларды статистикалық менеджментті іске асырудың ұйымдастырылуы, тетігі мен әдістері туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру, экономикалық субъектілердің қаржы саласында статистикалық деректерді жинау және талдау бойынша 

практикалық дағдылар мен еңбек дағдыларын меңгеру. 

Пререквизиттер Экономикадағы математика, Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық нарықтар, институттар мен құралдар 

Постреквизиттер Қаржылық менеджмент, Мұнай-газ бизнесінің қаржылық модельдері, Бизнеске арналған Excel, Excel-дегі қаржылық-

экономикалық есептеулер 

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

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

өткізіледі; 
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2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының (БОӨЖ) басшылығымен, 

жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 4 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК37 Экономикалық есептеулер жүргізу 

үшін әртүрлі ақпарат көздерін 

талдауға және пайдалануға 

қабілетті, қаржы саласындағы 

абсолютті және салыстырмалы 

көрсеткіштерді есептеу бойынша 

қызметтерді жүзеге асырады. 

Экономикалық субъектілердің 

Оқу курсы 2 модульден тұрады. "Жалпы 

статистика теориясының негіздері" бірінші 

модулінде статистикалық байқау сияқты 

категориялардың әдіснамалық негіздері; 

статистикалық деректердің қысқаша мазмұны, 

жіктелуі және топтастырылуы; жалпылама 

статистикалық көрсеткіштерді анықтау негізінде 

нәтижелерді талдау қарастырылады. "Қаржы 

Білу керек: 

-Деректерді жинау және өңдеу тәсілдері; - қаржы статистикасының 

көрсеткіштерін есептеу әдістемесі; 

-Қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді 

статистикалық талдау әдістері 

Жасай білуі қажет: 

- Әртүрлі статистикалық әдістер арқылы деректерді жинау және 

өңдеу; 
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ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мақсатында қаржы 

саласындағы статистикалық 

деректерді жинау және талдау 

әдістерін пайдаланады. 

статистикасы" екінші модулінде кредитке, ақша 

айналымына, сақтандыруға, салық салуға, қор 

нарығына, баға мен инфляцияға, инвестициялық 

қызметке, кәсіпорындардың қаржысына, 

қаржылық есеп айырысу негіздеріне қатысты 

қаржылық статистиканың қолданбалы мәселелері 

қаралады. 

- Тапсырмаға сәйкес деректерді өңдеуге арналған құралдарды таңдау; 

- Есептіліктің әртүрлі нысандарында және басқа да отандық және 

шетелдік дереккөздерде қамтылған қажетті ақпаратты жинау, талдау 

және түсіндіру; 

Меңгеруі қажет:  

- Қажетті деректерді жинау және өңдеу дағдылары ; 

деректерді өңдеуге арналған құралдарды қолдану; 

- статистикалық талдау процесінде алынған нәтижелерді түсіндіру 

және қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдау дағдылары 

 

 

Пәндердің атауы KF 3226-3Корпоративтік қаржы 

 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларда компаниялардың (корпорациялардың) мысалында қаржыны ұйымдастыру және басқару саласында 

теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, экономикалық тиімді қаржылық және инвестициялық 

шешімдерді әзірлеу, Шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс істеу түсініктерін, процестері мен өзара іс-

қимылдарын игеру 

Пререквизиттер Экономика негіздері, Менеджмент және маркетинг негіздері, Қаржы, ақша айналымы және несие 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесінің қаржылық модельдері, Мұнай-газ бизнесінің Бизнес талдауы, мұнай-газ бизнесінің салық 

менеджменті (қаржы ұйымдары), Операциялық менеджмент 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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 
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тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 4 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 42 

 

Білім алушыларда 

корпорациялардың (акционерлік 

қоғамдардың) инвестициялық, 

қаржылық, кредиттік және 

дивидендтік саясатын бағалау мен 

негіздеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Корпорацияның қаржылық 

есептілігі және нормативтік-

құқықтық ақпарат негізінде 

корпорация қызметіндегі 

қаржылық проблемаларды 

анықтау және оларды қолданудың 

әлеуметтік, экономикалық және 

қаржылық салдарын болжау 

негізінде оларды жою үшін іс-

шаралар ұсыну дағдыларын 

қалыптастыру 

 

Курс: ойлау мәдениетін, қаржылық 

ақпаратты қабылдау, жалпылау және 

талдау, мақсат қою және оған қол 

жеткізу жолдарын таңдау қабілетін 

меңгеруге;қаржылық есептілікті 

талдауға және негізделген 

инвестициялық, несиелік және 

қаржылық шешімдер қабылдауға; 

айналым капиталын басқару және 

қаржыландыру көздерін таңдау 

саласындағы шешімдерді негіздеуге; 

қаржылық жоспарлау және болжау 

әдістерін меңгеруге;әртүрлі қаржылық 

есептілікті талдауды талқылауға және 

түсіндіруге мүмкіндік береді 

 

Білу керек: корпорациялардың қаржы айналымының функциялары мен тетігі; 

корпорациялардағы активтерді және оларды қаржыландыру көздерін басқару 

негіздері; корпорацияның инвестициялары мен қаржылық қызметін жүзеге 

асыру нысандары; қаржылық есеп айырысу негіздері. 

Жасай білуі қажет: 

кәсіпорындардың қаржылық есептілігін талдау және түсіндіру және алынған 

мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану; қаржылық 

жоспарды әзірлеу; Кәсіпорын қаржысының қозғалысы мен құрылымын 

талдауды жүзеге асыру; корпорация қызметінде қаржылық тетіктерді қолдану; 

қарыз капиталын тарту саясатын әзірлеу; корпорациялардың қаржы-

шаруашылық қызметіндегі тәуекелдерді анықтау және өлшеу. 

Меңгеруі қажет:  

қаржылық талдау үшін ақпаратты жинаудың және өңдеудің заманауи 

әдістерімен; корпорациялардың қаржылық жағдайын сипаттайтын 

экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау әдістері мен әдістерімен; 

корпорациялардың қаржылық жағдайын сипаттайтын экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың заманауи әдістерімен 

корпорацияның шаруашылық қызметі деңгейіндегі қаржылық қызмет. 

 

Пәндердің атауы FM 3226-3Қаржылық  менеджмент 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі қаржылық менеджменттің орны, ақша ағындары мен капиталды басқару 
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технологиясы туралы заманауи сабақтардың тұтас жүйесін қалыптастыру, шаруашылық жүргізуші субъектінің 

стратегиялық және нақты мақсаттарын ескере отырып, қаржылық шешімдер қабылдау кезінде қаржылық менеджменттің 

қаржы құралдары мен әдістерін қолдануға үйрету 

Пререквизиттер Экономика негіздері, Менеджмент және маркетинг негіздері, Қаржы, ақша айналымы және несие 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесінің қаржылық модельдері, Мұнай-газ бизнесінің Бизнес талдауы, мұнай-газ бизнесінің салық 

менеджменті (қаржы ұйымдары), Операциялық менеджмент 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 4 
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Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 43 

 

Меншіктің әртүрлі 

нысандарындағы шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің 

есептілігінде қамтылған 

қаржылық, бухгалтерлік және өзге 

де ақпаратты талдау және 

түсіндіру және алынған 

мәліметтерді басқару шешімдерін 

қабылдау үшін пайдалану қабілеті  

Бұл бағыт қаржылық менеджменттің теориялық 

мәселелерін, тұжырымдамаларын, құралдарын, топтарын, 

әдістері мен модификацияларын білу; негізгі қаржылық 

көрсеткіштерді, құралдарды, бағаны, сондай-ақ ақша 

қаражатының құрылымын сипаттау, ажырату, сондай-ақ 

жұмыс түрлеріне сәйкес ақша ағынын ажырату; ұйым 

бойынша және инвестициялық жоба бойынша стратегиялық 

қаржылық жоспарды әзірлеу; қаржылық менеджменттің 

нәтижелерін талдау және инвестициялық жобаның 

тиімділігін бағалау; теорияда игерілген экономикалық 

құралдарды, компанияның нақты қызметінде қаржыны 

басқару нәтижелерінің әдістері мен көрсеткіштерін 

қолдануға мүмкіндік береді 

Білу керек: қаржылық менеджменттің функциялары мен 

әдістері; қаржылық менеджменттің негізгі 

тұжырымдамалары; жоба мен компанияның құнын басқару 

ерекшеліктері; капитал құрылымы және дивидендтік 

саясат.Жасай білуі қажет: 

ақша ағынының болашақ және ағымдағы құнын есептеу; 

инвестициялық жобаларды талдау; инвестициялық 

жобаның ақша ағындарын болжау; негізгі және айналым 

капиталын басқару; дивидендтік саясатты қалыптастыру. 

Меңгеруі қажет:  

Капиталдың құны мен құрылымын талдау; өндірістік және 

қаржылық тәуекелді бағалау; операциялық талдау. 

 

Пәндердің атауы BM 3226-3Банктік  менеджмент 

 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларда банктік менеджментті іске асырудың ұйымдастырылуы, тетігі мен әдістері туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру. «Банктік менеджмент» пәнін оқу банк қызметінің механизмін, оның қауіпсіздігі мен тұрақтылығын 

қамтамасыз ету заңдылықтарын түсінуге, банктік менеджмент туралы жан - жақты түсінікте, оның барлық кезеңдерінде-

жоспарлау мен талдаудан бастап басқаруға дейін тұтас түсінікке ие болуға ықпал етеді. 

Пререквизиттер Экономика негіздері, Менеджмент және маркетинг негіздері, Қаржы, ақш аайналымы және несие 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесінің қаржылық модельдері, Мұнай-газ бизнесінің Бизнес талдауы, мұнай-газ бизнесінің салық 

менеджменті (қаржы ұйымдары), Операциялық менеджмент 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 
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интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 4 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК44 Банк қызметінің механизмін, оның 

жұмыс істеуінің қауіпсіздігі мен 

тұрақтылығын қамтамасыз ету 

заңдылықтарын түсінуге, банктің, 

оның бөлімшелерінің, сондай-ақ 

сыртқы ортаның жай-күйін талдау 

және осы негізде басқарушылық 

шешімдер қабылдау дағдыларын 

дамытады. 

Курсты оқу барысында банктік 

менеджменттің теориялық негіздері 

қарастырылады және банкті 

басқарудың қажетті аспектілерінің 

мәні мен мазмұны ашылады: 

қаржылық менеджмент, 

тәуекелдерді басқару, персоналды 

басқару, маркетинг, банктік 

менеджменттің сапасы мен 

тиімділігін бағалау. 

Білу керек: Операциялық қызметті ұйымдастыру принциптері, операциялық 

қызметті басқарудың негізгі әдістері мен құралдары; операциялық қызметті 

ұйымдастырудың негізгі тұжырымдамалары мен әдістері. 

Жасай білуі қажет: 

Экономикалық тауарларды тұтынушылардың мінез-құлқын талдау және 

сұранысты қалыптастыру; қаржылық есептілікті талдау және Ұйымның дамуының 

қаржылық болжамын жасау 

Меңгеруі қажет:  

сала қызметін талдау үшін қажетті деректерді жүйелеу және алу, Банктің жұмыс 

істеуіне макроэкономикалық ортаның әсерін бағалау, нарықтардың әртүрлі 

түрлеріндегі тұтынушылардың мінез-құлқын және саланың бәсекелестік ортасын 

талдау. Банктің маркетингтік стратегиясын әзірлеу, оны іске асыруға бағытталған 

іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру 

 

 

Пәндердің атауы NAYa 2224-3Техникалық ағылшын тілі 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Техникалық ағылшын тілінің негіздерін игере отырып, білім алушылар қазіргі техникалық әлемнің дамуы туралы 
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ақпарат алуға, қарапайым техникалық терминдермен жұмыс істеуге, жаңа ашылулар туралы бейімделген мәтіндерді 

оқуға мүмкіндік беретін ғылым мен техниканың дамуы бойынша шетелдік әріптестерімен қарым-қатынас дағдыларын 

игереді. Сондай – ақ білім алушылармен мәдениетаралық коммуникацияның жалпыға бірдей танылған құралдарының 

бірі-әлемдік ғылыми-техникалық прогресс жетістіктері деңгейінде қарым-қатынас жасау 

Пререквизиттер Шет тілі 

Постреквизиттер Халықаралық банк бизнесі 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 5 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 
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коды 

КК30 

 

Жалпы және кәсіптік салаларда 

ауызша, жазбаша және 

электрондық нысанда 

тұлғааралық қарым-қатынас 

дағдыларын; шетелдік 

көздерден ақпарат алу 

мүмкіндігі үшін қажетті 

көлемде шет тілін; негізгі 

кәсіптік қызметтің әртүрлі 

түрлеріне жататын шет 

тілдерінің бірінде сөйлеу және 

мәтіндерді кәсіби бағдарланған 

аудару дағдыларын; кәсіптік 

саладағы іскерлік 

коммуникация дағдыларын 

меңгеру, ұжымдағы жұмыс 

"Техникалық ағылшын тілі" курсы– әр 

түрлі мамандықтардың тілі. Бұл көптеген 

қызмет түрлерін, техникалық қызмет 

көрсетуді және көптеген кәсіптерді 

қамтитын тілдің кең және көлемді 

категориясы. Бағдарламасын құру 

негізіне сөйлеу жақтары мен сөйлеу 

әрекетінің түрлерін өзара байланысты 

оқыту үшін оқу материалын жан-жақты 

ұйымдастыруды болжайтын біріктірілген 

оқыту көзделеді 

  

Білу керек: шет тіліндегі коммуникацияны қамтамасыз ететін шет тілінің 

грамматикалық негіздері мен орфографиясы: жалпы және техникалық 

сипаттағы шет тілінің лексикалық минимумы; ақпаратты ұсыну және беру 

тәсілдері, әртүрлі ақпарат түрлерін ұсынудың, сақтаудың және өңдеудің негізгі 

форматтары. 

Жасай білуі қажет: 

кәсіби қызметте және тұлғааралық қарым-қатынаста шет тілін білуді 

пайдалану; шет тілінде жалпы сипаттағы әңгіме-диалог жүргізу, сөздіксіз 

ақпарат іздеу мақсатында мамандық бойынша әдебиеттерді оқу, мамандық 

бойынша мәтіндерді сөздікпен аудару. 

Меңгеруі қажет:  

жалпы және кәсіптік салаларда ауызша, жазбаша және электрондық нысанда 

тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларымен; шетелдік көздерден ақпарат алу 

мүмкіндігі үшін қажетті көлемде шет тілімен; негізгі кәсіптік қызметтің әртүрлі 

түрлеріне жататын шет тілдерінің бірінде ауызекі сөйлеу және мәтіндерді 

кәсіби бағдарланған аудару дағдыларымен; 

Кәсіби саладағы іскерлік коммуникация дағдылары, ұжымда жұмыс істеу. 

 

Пәндердің атауы NNM 2224-3 Салықтар және салық мониторингі 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларда салық жүйесін құру және оның жұмыс істеу негіздері бойынша теориялық және практикалық білім 

кешенін қалыптастыру. Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау, салықтық жоспарлау мен болжаудың қажеттілігін 

негіздеуге мүмкіндік беретін заманауи экономикалық ойлауды қалыптастыру және салықтар мен бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдердің уақтылы түсуіне салықтық бақылау жүргізу саласындағы білімді игеру 

Пререквизиттер Экономика негіздері, Бизнеске кіріспе, Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттер Қаржылық стратегиялар және тәуекелдерді басқару, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық операциялардың 

ақпараттық технологиялары, Мұнай-газ бизнесіндегі салықтық менеджмент, Кәсіпкерліктегі салықтық менеджмент, 

Қаржылық ұйымдардағы салықтық менеджмент 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 
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оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 5 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 31 Салық жоспарларын жасау 

үшін экономикалық және 

әлеуметтік деректерді жинау, 

өңдеу және талдау; салық 

жүктемесін талдау және 

ұйымның салық тәуекелдерін 

болжау әдістері және т.б. 

практикалық дағдыларын 

үйрену/ 

 Білім алушыларда салық жүйесін құру және 

жұмыс істеу негіздері бойынша теориялық 

және практикалық білім кешенін 

қалыптастыру. Білім алушылардың 

салықтық жоспарлау және салықтық 

бақылау саласындағы білімдерін игеруі, 

салықтық жоспарлау мен болжау 

қажеттілігін негіздеуге және салықтардың 

және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің уақтылы түсуіне салықтық 

бақылау жүргізуге мүмкіндік беретін қазіргі 

заманғы экономикалық ойлауды 

қалыптастыру  

Білу керек: мемлекеттің заңды және жеке тұлғалармен салық қатынастарын 

нормативтік реттеу; салық жоспарларын жасау үшін экономикалық және 

әлеуметтік деректерді жинау, өңдеу және талдаудың практикалық 

дағдыларын; ұйымның салық жүктемесін талдау және салық тәуекелдерін 

болжау әдістерін және т. б. 

Жасай білуі қажет: 

салықтардың мөлшерін, салық салынатын базаны анықтаңыз, салық 

режимдері мен жеңілдіктерін қолданыңыз, салық есептілігін 

қалыптастырыңыз 

Меңгеруі қажет:  

салықтық тексерулер жүргізу кезінде салықтық бақылау әдістерін қолдану 

қабілетін көрсету 

 

Пәндердің атауы BDBO 2224-3Банк ісі және банктік операциялар 

Пәндер циклі БП/ТК 
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Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларда қызмет көрсету саласындағы банк индустриясы туралы жан-жақты, ғылыми негізделген түсінік 

қалыптастыру, банк заңнамасының негіздерін терең игеруді көздейтін банк ісін ұйымдастыру саласында іргелі 

дайындықты қамтамасыз ету; банк операцияларын жүзеге асыру, ақша-кредит саясатын және оны іске асыру тетігін 

әзірлеу дағдыларын қалыптастыру. Бұл курстың ерекшелігі-банктік операцияларды зерттеудің кең тәсілі қолданылады. 

Пререквизиттер Экономика негіздері, Бизнеске кіріспе 

Постреквизиттер Қаржылық стратегиялар және тәуекелдерді басқару, Банк қызметіндегі заманауи технологиялар, Халықаралық банк 

бизнесі 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 5 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 
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Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК32 

 

Банктік операцияларды жүзеге 

асыру процесінде, әртүрлі 

банктік операцияларды 

кешенді талдауда: дәстүрлі 

белсенді және пассивті 

операцияларда, дәстүрлі емес 

банктік қызметтерде және 

соңғы банктік өнімдерде тәсіл 

дағдыларына ие болу. 

Оқу курсы практикалық бағытқа ие, банктердің қызметін 

ұйымдастыру саласында кәсіби білім береді; банк ісінің негізгі 

ережелерін үйретеді. Бұл пән банктердің пассивті және белсенді 

операцияларды ұйымдастыру және жүзеге асыру технологиясы 

саласындағы білім жүйесін қалыптастыру, банктердің қызмет 

көрсетуі, банк операцияларын жүргізу әдістерін зерделеу; нақты 

банк операцияларын орындауда Дағдылар мен дағдыларды игеру 

мақсатында мамандарды даярлау жөніндегі негізгі базалық 

пәндерге жатады. Банктер қызметін құру және ұйымдастыру, 

банктердің ресурстарын қалыптастыру, есеп айырысу-кассалық 

операциялар, кредиттік операциялар, банктердің вексельдермен, 

бағалы қағаздармен, шетел валютасымен операциялары; дәстүрлі 

емес банктік операциялар мен қызметтер; банктердің қаржылық 

тұрақтылығын қамтамасыз ету және т. б. тақырыптар ашылады. 

Білу керек: ҚР банк жүйесінің заңнамалық негіздері; 

банктердің белсенді және пассивті операциялары 

және олардың ерекшеліктері; банктің есеп айырысу 

операциялары бойынша жұмыс тәртібі 

Жасай білуі қажет: 

қолма-қол және қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар 

бойынша банктік құжаттарды ресімдеу; кредиттер 

мен депозиттер бойынша банктік пайыздарды 

есептеу; ықтимал тәуекел дәрежесін бағалау 

Меңгеруі қажет:  

қазіргі жағдайда банктік пайыздарды есептеу, 

банктік операцияларды жүргізу әдістерімен 

 

 

Пәндердің атауы EB 3230-3Бизнеске арналған Excel 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Кейіннен практикалық қызметте пайдалану үшін MS Excel бағдарламасымен жұмыс істеу дағдыларын дамыту. Excel 

пайдаланушылық интерфейсінде шебер қолдану, формулалар мен функцияларды қолдана отырып негізгі есептеулерді 

орындау, электрондық кестелерді кәсіби түрде пішімдеу және диаграммалар мен графиктер арқылы деректерді 

визуализациялау 

Пререквизиттер Қаржылық есеп негіздері, Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикадағы математика 

Постреквизиттер Мұнай-газ  бизнесін бизнес талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау, Қаржы саласындағы бизнес аналитика, 

Мұнай-газ бизнесінің қаржылық операцияларының ақпараттық технологиялары, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық 

операциялардың ақпараттық технологиялары, Банк қызметіндегі заманауи технологиялар 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

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

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 3 

Семестрі 5 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК45 

 

Бұл курстың соңында білім 

алушылар мыналарды үйренеді: 

электрондық кестелерді құру және 

оларды көрнекі түрде көрсету; 

үлкен көлемдегі деректермен 

жұмыс істеу, оларды өңдеу және 

талдау; формулалар мен 

функцияларды пайдаланып 

экономикалық есептеулер жүргізу; 

неғұрлым ақпаратты және көрнекі 

есептерді, соның ішінде қаржылық 

есептерді дайындау; Excel 

дағдылары мен әдістерін қолдана 

отырып, бизнес мәселелерінің кең 

ауқымын шешу 

 

Курс бизнес-процестерді 

модельдеудің негізгі 

стандарттарын, бизнес-

процестерді басқару 

технологияларын, бизнес-

процестерді сипаттау және 

талдау үшін пайдаланылатын 

бизнес-модельдерді, құралдар 

мен жүйелерді түбегейлі өзгерту 

және жақсарту, сондай-ақ бизнес-

процестерді модельдеу мен 

талдаудың практикалық 

дағдыларын игеруге бағытталған  

 

Білу керек: MS Excel бағдарламасының негізгі функциялары; экономикалық 

есептеулерге арналған бағдарламалық жасақтаманың жұмыс принциптері; MS Excel-

дің графикалық мүмкіндіктері және болжаудың графикалық тәсілі; шешім қабылдау 

үшін қолданылатын MS Excel-дегі экономикалық ақпаратты талдау әдістері. 

Жасай білуі қажет: 

MS Excel функцияларын қолдана отырып экономикалық есептеулер жүргізу; 

төлемдердің қарапайым ағындарын талдауды автоматтандыру; мәліметтер базасымен 

жұмыс істеу, сұрыптау. 

Меңгеруі қажет:  

деректердің үлкен көлемімен жұмыс істеу, оларды өңдеу және талдау; формулалар 

мен функцияларды қолдана отырып есептеулер жүргізу; неғұрлым ақпараттық және 

көрнекі есептер дайындау; деректерді рұқсатсыз кіруден қорғау; аналитикалық 

есептеулер жасау кезінде уақытты үнемдеу. 
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Пәндердің атауы EByh 3230-Бухгалтерге арналған excel (тәжірибе)  

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Бухгалтериядағы Excel бағдарламасының мүмкіндіктері туралы тұтас білімді қалыптастыру: деректерді тексеру және 

сұрыптау, кешенді аналитикалық есептерді, автоматты түрде жаңартылатын деректерді құру;күрделі диаграммаларды 

құру, графиктердің әртүрлі түрлерін пайдалану; өндірістік есептерді шешу үшін логикалық, статистикалық, 

математикалық, қаржылық формулалар мен функцияларды қолдану; жеке ұяшықтарда, парақтарда және файлдарда және 

т. б. деректерді қорғау 

Пререквизиттер Қаржылық есеп негіздері, Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикадағы математика 

Постреквизиттер Мұнай-газ  бизнесін бизнес талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау, Қаржы саласындағы бизнес аналитика, 

Мұнай-газ бизнесінің қаржылық операцияларының ақпараттық технологиялары, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық 

операциялардың ақпараттық технологиялары, Банк қызметіндегі заманауи технологиялар 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 
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Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 3 

Семестрі 5 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК46 

 

Оқытушыларға Excel-де 

бухгалтерлік және салықтық есеп 

жүргізу әдістемесін, бухгалтерлік 

бланкілерді құрудың практикалық 

мысалдарын, құжаттарды 

автоматтандыруды, жалақыны 

есептеуді, бухгалтерлік есепті 

жүргізуді үйрету. Бұл курста 

Excel-де жұмыс істеудің негізгі 

принциптері түсіндіріледі, заңнама 

негіздері қажетті дәрежеде 

ашылады, өндірістік, бухгалтерлік 

және салықтық есеп әдістемесі  

бойынша дағды жиналады  

Оқу курсы бухгалтерлік есеп 

жүйелерінен (SAP, Axapta, 1С және 

т.б.) активтер мен міндеттемелер, 

кірістер мен шығыстар туралы 

деректерді қарастырады. Сондай-ақ, 

валюта бағамдары, биржалық 

бағамдар, бәсекелестердің немесе 

жеткізушілердің бағалық парақтары 

– Интернетте. Басқа ақпарат – 

мәтіндік файлдардан, Excel 

файлдарынан және мәліметтер 

базасынан қарастырылады 

 

Білу керек: MS Excel бағдарламасының негізгі функциялары; экономикалық 

есептеулерге арналған бағдарламалық жасақтаманың жұмыс принциптері; MS 

Excel-дің графикалық мүмкіндіктері және болжаудың графикалық тәсілі; шешім 

қабылдау үшін қолданылатын MS Excel-дегі экономикалық ақпаратты талдау 

әдістері. 

Жасай білуі қажет: 

MS Excel функцияларын қолдана отырып экономикалық есептеулер жүргізу; 

төлемдердің қарапайым ағындарын талдауды автоматтандыру; мәліметтер 

базасымен жұмыс істеу, сұрыптау. 

Меңгеруі қажет:  

деректердің үлкен көлемімен жұмыс істеу, оларды өңдеу және талдау;формулалар 

мен функцияларды қолдана отырып есептеулер жүргізу; неғұрлым ақпараттық 

және көрнекі есептер дайындау; деректерді рұқсатсыз кіруден қорғау; 

аналитикалық есептеулер жасау кезінде уақытты үнемдеу 

 

 

Пәндердің атауы FERE 3230-3 Exce l - дегі қаржылық-экономикалық есептеулер 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Экономикалық және қаржылық қызмет саласынан алынған практикаға бағытталған міндеттерді шешу арқылы теориялық 

білімді қалыптастыру және бекіту. 

Пререквизиттер Қаржылық есеп негіздері, Бухгалтерлік есеп негіздері, Экономикадағы математика 

Постреквизиттер Мұнай-газ  бизнесін бизнес талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау, Қаржы саласындағы бизнес аналитика, 

Мұнай-газ бизнесінің қаржылық операцияларының ақпараттық технологиялары, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық 

операциялардың ақпараттық технологиялары, Банк қызметіндегі заманауи технологиялар 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 
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ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 3 

Семестрі 5 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК47 

 

Осы курстың соңында білім 

алушылар дағдыға ие 

болады:күрделі қаржылық 

есептеулер жүргізу кезінде қажетті 

негізгі шамаларды есептеу. Осы 

тұрғыда Microsoft Excel 

қаржылық-экономикалық 

есептеулерге арналған көптеген 

функцияларды ұсынады: 

пайыздық төлемдерді табудан, 

дисконттау міндеттерін 

Білім алушыларды EXCEL 

кестелік процессорының 

көмегімен компьютерде 

қаржылық–экономикалық 

міндеттерді орындау 

негіздерімен таныстырады. 

Нақты мысалдар Қаржылық 

талдау және инвестициялар мен 

бағалы қағаздар бойынша 

есептеулерді бағалау үшін 

әртүрлі Excel құралдарын 

Білу керек: экономикалық есептеулердің таңдалған спектрі үшін қажетті 

экономиканың терминологиясы мен теориялық негіздері; 

- MS Excel бағдарламасының ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері 

экономикалық есептеулер; 

- экономикалық есептеулер курсымен анықталған әдістер; 

- MS Excel графикалық мүмкіндіктері және болжаудың графикалық тәсілі; 

- шешім қабылдау үшін қолданылатын MS Excel бағдарламасындағы экономикалық 

ақпаратты талдау әдістері. 

Жасай білуі қажет: 

белгілі бір экономикалық мәселені шешудің әдістерін таңдаңыз; 

- экономикалық сала мәселелерін шешу алгоритмдерін жасау; 
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орындаудан, жабдықтың 

амортизациясын есептеу 

модельдерін құрудан, бағалы 

қағаздардың көрсеткіштерін 

талдаудан, тұрақты қарыз 

төлемдерін капиталды салымдар 

мен инвестициялардың тиімділігін 

бағалау, кәсіпорынның қаржылық-

экономикалық аспектілерін 

модельдеу және т. б. 

пайдалану технологиясын 

көрсетеді. Қаржылық есептеулер 

мен деректерді талдау үшін 

Excel-дің қаржылық 

функцияларын пайдалану 

ерекшелігі көрсетіледі. 

- MS Excel-де экономикалық есептеулер жүргізу; 

- қаржылық есептеулер үшін қаржылық функцияларды пайдалану; 

- MS Ecxel тізімінің негізінде ұйымдастырылған мәліметтер базасында сұрыптауды, 

сүзуді, қорытындылауды және жиынтық есептерді жүзеге асыру; 

- экономикалық ақпаратты оның сипатына қарай графикалық бейнелеу түрін таңдау 

Меңгеруі қажет:  

экономикалық негізделген шешімдер қабылдау үшін MS Excel графикалық болжау 

әдістері; 

- MS Excel көмегімен оңтайландырудың экономикалық мәселелерін шешу; 

- MS Excel көмегімен алынған нәтижені дұрыс түсіндіріңіз 

 

 

Пәндердің атауы NMNg 3217- Мұнай және газ бизнесіндегі салықтық менеджмент  

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларда салық менеджментін жүргізу саласында білім қалыптастыру, сондай-ақ салық тіркелімдерін 

қалыптастыру тәртібін, салық саясатын, тікелей және жанама салықтарды есептеу әдістемесін және мұнай-газ 

өндірісінде салық есептілігін жасау тәртібін зерделеу 

Пререквизиттер Корпоративнтік қаржы, Қаржылық  менеджмент, Банктік  менеджмент 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілерінде бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, 

Қаржы ұйымдарын жоспарлау және бюджеттеу 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 
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Үлгерімді ағымдағы бақылау-оқу сабағын жүргізетін оқытушы жүргізетін оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша білім 

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 5 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 51 

КК52 

КК53 

Активтерді бағалау, капиталды 

басқару, инвестициялық шешімдер 

қабылдау, қаржыландыру бойынша 

шешімдер қабылдау, дивидендтік 

саясат пен капитал құрылымын 

қалыптастыру үшін, оның ішінде 

жаһандану жағдайында әлемдік 

нарықтардағы операцияларға 

байланысты шешімдер қабылдау 

кезінде салықтық менеджменттің 

негізгі әдістерін қолдануға қабілетті. 

Сондай-ақ салық декларацияларын 

жасаудың практикалық дағдыларын; 

салық тіркелімдерін жүргізу тәртібін; 

кейінге қалдырылған салықтарды 

көрсете отырып, қаржылық нәтижелер 

туралы есепті жасау қағидаларын және 

т.б. меңгеруі тиіс 

Курс салықтық жоспарлаудың өңірлік 

және халықаралық аспектілерін 

зерделеуді, оқытушылардың салық 

жоспарлары мен мұнай-газ бизнесі 

бюджеттерін құрудың базалық 

әдістемелерін меңгеруін қамтиды. 

Сондай-ақ, мұнай-газ өндірісіндегі салық 

менеджментінің және ҚР салық салу 

жүйесіндегі салық саясатының 

объектілерін, субъектілері мен ерекше 

әдістерін зерделеуге, кірістер мен 

шегерімдерді шынайы қалыптастыру, 

салық төлемдерінің сомаларын айқындау 

және мұнай-газ өндірісіндегі салық есебін 

ұйымдастыру бойынша теориялық 

білімдер мен практикалық дағдыларды 

үйретуге мүмкіндік береді 

Білу керек: мұнай-газ компанияларында салық менеджментін жүзеге 

асыру процесінде пайдаланылатын салық қатынастарын реттейтін 

нормативтік құқықтық актілер; 

салық менеджментін ұйымдастыру, басқарушылық шешімдердің 

ұсынылатын нұсқаларын бағалау, әлеуметтік-экономикалық тиімділік 

өлшемдерін ескере отырып, оларды жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстарды негіздеу тәртібі 

Жасай білуі қажет: мұнай-газ компаниясы қызметінің қаржылық 

көрсеткіштеріне салық аударымдарының шамасы мен құрылымын 

оңтайландыру бойынша енгізілген ұйымдастыру-басқару 

шешімдерінің әсерінің нәтижелерін бағалауға; шаруашылық 

жүргізуші субъектінің салық аударымдарының шамасы мен 

құрылымын оңтайландыру бойынша экономикалық жоспарларды 

жасау үшін қажетті есептерді орындау және негіздеу 

Меңгеруі қажет:  

кәсіпорындардың есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге 

де ақпаратты талдау дағдыларымен 

 

Пәндердің атауы NMSP 3217-3 Кәсіпкерлік субъектілердегі салықтық менеджмент  

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларда кәсіпорынның салық жүктемесін басқару әдістері, салық қатынастарын басқарудың тетігі мен 

құқықтық қамтамасыз етілуі туралы білімді қалыптастыру, кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық, қаржылық, 

өндірістік-экономикалық және талдау қызметтерінің қызметінде салықтық жоспарлау бойынша практикалық 
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дағдыларды игеру 

Пререквизиттер Корпоративнтік қаржы, Қаржылық  менеджмент, Банктік  менеджмент 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілерінде бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, 

Қаржы ұйымдарын жоспарлау және бюджеттеу 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 5 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 
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КК52 

 

Басқарудың негізгі әдістерін, 

салық төлемдерін жоспарлауды, 

салық ауыртпалығын және оны 

басқару құралдарын пайдалана 

отырып оңтайландыруды меңгеру. 

Ол сондай-ақ шаруашылық 

жүргізуші субъектілердегі 

салықтық менеджмент 

саласындағы әртүрлі 

контексттерге қатысты кәсіби 

қызмет мәселелерін шешу 

жолдарын таңдай алады және 

ұйымдармен және мемлекеттік 

органдармен қаржылық 

қатынастарды жүзеге асыруды 

қамтамасыз етеді.  

Курс ҚР салық салу жүйесіндегі 

салық менеджменті мен салық 

саясатының объектілері мен 

әдістерін зерделеуге, кірістер мен 

шегерімдерді дұрыс қалыптастыру, 

салық төлемдерінің сомаларын 

айқындау және кәсіпкерлік 

субъектілерінде салық есебін 

ұйымдастыру бойынша теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды 

дарытуға мүмкіндік береді. 

Салықтарды есептеу тетіктері және 

салық салуды оңтайландыру 

тәсілдері туралы түсінік беріп,салық 

жоспарлары негізінде шешімдер 

қабылдаудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

 

Білу керек: Қазақстан Республикасының салық заңнамасын және салық салу 

мәселелерін реттейтін басқа да нормативтік актілерді; қолданыстағы салық 

салу жүйелері; Қазақстан Республикасының салық жүйесі; салық салу 

элементтері; салықтарды, алымдарды, баждарды төлеу көздері; қолданыстағы 

салықтарды есептеу және төлеу тәртібі; есептілікті және салық 

декларацияларын жасау тәртібін 

Жасай білуі қажет: кәсіпкерлік есептілігін талдауды, нақты шаруашылық 

операциялардың салықтық салдарын бағалауды; кәсіпкерлік қызметінің 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін және олардың салық салуға әсерін 

есептеуді; салық базасын айқындауға және төлеуге жататын салықтардың 

сомасын есептеуді; салық салу элементтерін, салықтарды, алымдарды, 

баждарды төлеу көздерін айқындауды; салықтарды, алымдарды, сақтандыру 

жарналарын есептеуді және аударуды жүргізуді. 

Меңгеруі қажет:  

өз қызметін ұйымдастыру, ұжым мен командада жұмыс істеу және қарым-

қатынас жасау, әріптестерімен тиімді қарым-қатынас жасау, кәсіби және 

тұлғалық даму міндеттерін айқындау, өзін-өзі білу. 

 

Пәндердің атауы NMFO 3217-3 Қаржы ұйымдарындағы салық менеджменті 

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Салықтық менеджмент саласындағы теориялық білімді зерделеу, компаниялар мен қаржы институттарында салықтық 

менеджмент әдістерін қолдану, салықтық үнемдеуді есептеу дағдылары мен шеберліктерін меңгеру, пысықтау және 

бекіту, сондай-ақ жүйелі және кәсіби құзыреттерді қалыптастыру 

Пререквизиттер Корпоративнтік қаржы, Қаржылық  менеджмент, Банктік  менеджмент 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілерінде бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, 

Қаржы ұйымдарын жоспарлау және бюджеттеу 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 
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интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 5 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК53 Алынған теориялық және 

практикалық білімді салық 

тәуекелдерін бағалау, салық 

міндеттемелерін есептеу және 

қаржы ұйымдарында тиімді 

салықтық басқару процесін 

ұйымдастыру үшін сауатты 

пайдалануға қабілетті. 

Курста салықтық басқару мен 

бақылауды ұйымдастыру мен 

жүргізудің теориялық және 

практикалық мәселелері 

қарастырылады. Бағыт салық 

менеджментінің бейімделуін 

компанияның экономикалық 

ресурстарын басқарудың көптеген 

функционалды құрамдас бөлігі ретінде 

ұсыну үшін, сондай-ақ компанияның 

салық ауыртпалығын азайту 

мақсатында салықтық талдауды жүзеге 

асырудың нақты қабілеттерін алу үшін 

күшті теориялық негіз жасайды. 

Білу керек:  Қазақстан Республикасының салық заңнамасы, ұйымның немесе 

кәсіпорынның жалпы стратегиялық және тактикалық мақсаттары 

тұрғысынан салық төлемдерін оңтайландыру әдістерін қолдану, оның 

ішінде оларды барынша азайтудың заңды тәсілдерін табу, салық салу 

позициясынан қабылданатын басқарушылық шешімдерді сенімді қабылдау 

 Жасай білуі қажет: есеп саясаты элементтерінің баламалы нұсқаларының 

әртүрлі салықтардың шамасына әсерін бағалау, қаржы ұйымдарына салық 

салу тиімділігін талдау модельдерін әзірлеу, қаржы ұйымдарына салық салу 

саласындағы тәуекел менеджменті жүйесін басқару және іске асыру. 

Меңгеруі қажет:  

 салық міндеттемелерінің құрылымын талдау; салық салуды оңтайландыру 

мақсатында корпорацияның сыртқы қаржыландыруға қажеттілігін 

есептеумен; 

компанияның салық саясатының элементтерін бағалау; оңтайлы салық 

жүйелерін құру. 
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Пәндердің атауы UP  2214-3 Жобаларды басқару  

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Жобаларды басқару мәселелері бойынша кешенді теориялық және қолданбалы білімді қалыптастыру және жобалық 

менеджмент саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың әдістемелік негізін құру; нақты жобаларды жүзеге асыру 

үшін жоба командасының жұмысын ұйымдастыру бойынша білімді меңгеру; инвестициялық жобалардың тиімділік 

түрлерін, олардың коммерциялық тиімділігін талдау және бағалау әдістерін зерделеу және тәуекел факторлары мен 

белгісіздікті ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалау ерекшеліктерін зерттеу 

Пререквизиттер Мұнай-газ бизнесінің бизнес талдауы, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау, Қаржы саласындағы бизнес талдау, 

Excel-дегі қаржы-экономикалық есептеулер 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, 

Қаржы ұйымдарын жоспарлау және бюджеттеу, Мұнай-газ бизнесінің инвестициялары мен инновацияларын басқару, 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі инвестициялар мен инновацияларды басқару, Банктік тәуекел-менеджмент және банктің 

даму стратегиясы 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Методы оценивания (критерий оценивания) 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 6 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті 

тұжырымдау 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 38 

 

Командада жұмыс істеу, 

жобалық құжаттаманы 

жасау, MS Project 

бағдарламасында жұмыс 

істеу, жобаларды басқару 

саласындағы ұлттық және 

халықаралық 

стандарттармен жұмыс 

істеу дағдылары болуы 

(тәжірибе жинақтауы) 

 

Пән жобалық менеджменттің 

теориялық және әдістемелік 

аспектілерін, процестердің негізгі 

топтарын және жүйелік көзқарас 

шеңберіндегі жобаларды басқарудың 

ішкі жүйелерін, бағдарламалы 

қөнімдерді көрсетеді. Жобаны 

басқарудың негіздері: жобаның 

бастапқы кезеңінен оның аяқталуына 

дейін көрсетілген. Жобаны 

қаржыландыру жүйесі. Жобалардың 

тартымдылығының экономикалық 

тиімділігін бағалау. Жоба құнының 

сметасы. Жобаның табыстылығы мен 

рентабельділігі. Тәуекелдерді басқару. 

Жобалық құжаттаманы әзірлеу 

Білу керек: 

-Басқару қызметіндегі жобаларды басқарудың орны мен рөлін; 

-Жоба және бағдарлама ұғымын; 

- Қоршаған орта және жобаға қатысушылар ұғымын; 

-жобалық талдау түрлерін: экономикалық, қаржылық, техникалық, экологиялық, 

әлеуметтік, ұйымдастырушылық, коммерциялық; 

- жобаның тиімділігін бағалау көрсеткіштерінің жүйесін. 

Жасай білуі қажет: 

 -басқарушылық шешімдер қабылдауға және олар үшін жауапты болуға дайын 

-қазіргі заманғы менеджериалдық технологияларды пайдалану және ұйым қызметінің 

тиімділігін арттыру үшін басқарудың жаңа технологияларын әзірлеу 

Меңгере білуі қажет: жаңа нарықтық мүмкіндіктерді бағалау, бизнес-идеяларды 

қалыптастыру және бағалау, жаңа бизнес құрудың бизнес-жоспарларын әзірлеу 

дағдыларымен; 

алға қойылған басқару және кәсіпкерлік міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді 

анықтауға; деректерді жинауды және оларды өңдеуді жүзеге асыру 

 

 

Пәндердің атауы UBP 2214-3 Бизнес процестерді басқару  

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Кәсіпорынның процестерін басқару бойынша білімдерді, процестерді басқару әдістемесі негізінде шаруашылық 

жүргізуші субъектілер қызметінің өндірістік, маркетингтік, инновациялық, кадрлық және қаржылық салаларын басқару 

дағдыларын қалыптастыру 

Пререквизиттер Мұнай-газ бизнесінің бизнес талдауы, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау, Қаржы саласындағы бизнес талдау, 

Excel-дегі қаржы-экономикалық есептеулер 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, 

Қаржы ұйымдарын жоспарлау және бюджеттеу, Мұнай-газ бизнесінің инвестициялары мен инновацияларын басқару, 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі инвестициялар мен инновацияларды басқару, Банктік тәуекел-менеджмент және банктің 

даму стратегиясы 

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

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

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Методы оценивания (критерий оценивания) 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 6 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК39 

 

Әр түрлі басқару түрлерінің 

артықшылықтары мен 

кемшіліктерін және оларды 

қолданудың салдарын бағалау, 

бизнес-процестерді модельдеу 

және бизнес-процестерді 

Осы курсты зерделеу нәтижесінде 

білім алушылар басқаруға процестік 

тәсіл тұжырымдамасының 

эволюциясы туралы, процестік 

басқарудың әдіснамасы мен 

қағидаттары туралы, бизнес-

Білу керек: 

-ұйымның шаруашылық қызметін ұйымдастыруға процестік тәсілдің мәні, 

мақсаты мен міндеттері; - ұйым архитектурасының негізгі элементтерін, бизнес-

процестерді басқаруды стандарттау тәсілдерін анықтау және мазмұнын; - 

функционалдық, кеңістіктік, уақытша, ресурстық параметрлерді ұштастыратын 

бизнес-процестерді ұтымды ұйымдастырудың шарттары мен факторларын; 
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оңтайландыру үшін ақпараттық 

технологияларды пайдалану 

дағдыларына ие болады. 

 

процестерді талдау және 

реинжиниринг әдістері туралы білім 

алады, басқарудың әртүрлі 

типтерінің артықшылықтары мен 

кемшіліктерін және оларды қолдану 

салдарларын бағалау, бизнес-

процестерді модельдеу және бизнес-

процестерді оңтайландыру үшін 

ақпараттық технологияларды 

пайдалану дағдылары мен 

іскерліктеріне ие болады 

 

Жасай білуі қажет:  

- бизнес-процестердің түрлерін және олардың ерекшеліктерін анықтау; - бизнес-

процестерді жобалау мен оңтайландырудың сандық параметрлерін әзірлеу 

кезінде әдіснамалық құралдарды қолдану; - корпоративтік стратегияға, дамудың 

басым бағыттарына және тиімділік өлшемдеріне сәйкес келетін ұйымның бизнес-

процестеріне қойылатын талаптарды қалыптастыруға мүмкіндік беретін 

шешімдер қабылдау; 

Меңгере білуі қажет: 

- бизнес-процестерді жобалау және оңтайландыру құралдарымен, бизнес-

процестерді сипаттау ноталарымен; - бизнес-процестерді жобалау және 

оңтайландыру кезінде қазіргі заманғы ақпараттық технологиялармен және 

жүйелік талдаумен; - ұйымның бизнес-процестерін басқару тиімділігін бағалау 

және мониторингілеу әдістерімен. 

 

 

Пәндердің атауы UPFI  2214-3Қаржы құралдарының портфелін басқару  

Пәндер циклі БП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Қаржы құралдарының портфелін басқаруға шешімдер қабылдау үшін пайдаланылатын ұғымдық аппаратты меңгеру, 

инвестициялық портфельді құру және қайта құрылымдау бойынша стратегияларды құру дағдыларын меңгеру. 

Пререквизиттер Мұнай-газ бизнесінің бизнес талдауы, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау, Қаржы саласындағы бизнес талдау, 

Excel-дегі қаржы-экономикалық есептеулер 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, 

Қаржы ұйымдарын жоспарлау және бюджеттеу, Мұнай-газ бизнесінің инвестициялары мен инновацияларын басқару, 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі инвестициялар мен инновацияларды басқару, Банктік тәуекел-менеджмент және банктің 

даму стратегиясы 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 
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Методы оценивания (критерий оценивания) 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 6 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК40 Қаржы құралдарының портфелін 

басқарудың нәтижелілігін 

бағалауға, инвестициялық 

портфельді басқару, 

мониторингілеу үшін 

стратегияларды әзірлеуге және 

қаржы құралдарының портфелін 

басқарудың нәтижелілігін 

бағалауға қабілетті 

Курстың бағыты отандық тәжірибеде экономикалық 

құралдардың даму заңдылықтары, қалыптасу оқиғалары, 

функциялары, мәні туралы түсінік береді. Осы бағытты 

зерттеу кезінде білім алушылар экономикалық құралдардың 

құнын, сондай-ақ кірістілігін бағалау үшін талап етілетін 

білім мен қабілеттерге ие болады, бағалы қағаздардың, 

сондай-ақ туынды қаржы құралдарының қолданылуын 

зерттеуге үйренеді. Бұл пәнді оқытудың мақсаты білім 

алушылардың берік теориялық білімдерін, сондай-ақ 

әртүрлі бағалы қағаздарға ақша салу және оларды басқару 

саласындағы қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. 

Білу керек: қаржы құралдары портфелін басқару 

процесінің негізгі кезеңдерін; 

қорларды басқаруда пайдаланылатын негізгі 

математикалық модельдерін 

Жасай білуі қажет: инвестициялық саясатты 

тұжырымдау және қаржы құралдарын бөлу туралы шешім 

қабылдауды 

Меңгере білуі қажет: қаржы құралдарын басқару, 

мониторингілеу және қайта теңгерімдеу үшін 

стратегиялар әзірлеу дағдыларымен; 

инвестициялық портфельдің нәтижелілігін бағалау 
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Таңдау компоненті (КП/ТК) 
 

Пәндердің атауы FMNB 3328-3Мұнай-газ бизнесінің қаржылық үлгілері 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Компаниялардың қаржысы саласында қажетті құзыреттерді алу: компанияның қызметін қаржылық 

модельдеу,компанияның қаржылық модельдерінің құны,модельдің тепе-теңдігі, компанияның құнын қаржылық модельдеу 

нәтижелерін қаржылық жоспарлау процесіне біріктіру 

Пререквизиттер Корпоративтік Қаржы, Қаржылық менеджмент, Банктік менеджмент, Қаржы нарықтары, институттар мен құралдар 

Постреквизиттер Жобаларды басқару, Бизнес-процестерді басқару, Қаржы құралдарының портфелін басқару, Операциялық менеджмент, 

Дағдарысқа қарсы менеджмент, Банк қызметіндегі заманауи технологиялар 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 
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Семестрі 5 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 59 

 

Қазіргі кезеңде Компанияның 

қаржылық тұрақтылығын бағалау 

және құнын бағалау қажеттілігін 

талдауды негіздей алады; 

компанияның мұнай-газ 

саласының қызметін сипаттайтын 

экономикалық көрсеткіштерді 

есептеу үшін қажетті бастапқы 

деректерді дайындайды; ұйымның 

қаржылық қызметін модельдеуді 

басқарудағы тәжірибелік 

дағдыларды игереді; алған 

білімдерін практикалық қызметте 

қолдануға қабілетті  

Курсты құру жалпыдан жекеге, 

операциялық үлгілерден 

күрделірек материалды бірте-

бірте игеріп, компанияның 

қаржылық нәтижесі мен құнын 

талдауға көшуге мүмкіндік 

береді. Байланысты, бірақ 

модельдеу үшін қажетті 

салалар қозғалады – 

эконометриялық әдістер мен 

ақпараттық технология 

мүмкіндіктерін пайдалану 

 

Білу керек: қаржылық талдау мәселелері бойынша жаңа зерттеулердің негізгі 

нәтижелері; ұйымның қызметін модельдеудің қазіргі заманғы шетелдік және 

отандық теориялары; экономикалық мәселелерді шешуге арналған заманауи 

математикалық құралдар. 

Жасай білуі қажет: 

қаржылық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік 

статистиканың деректерін талдау және түсіндіру, қаржылық көрсеткіштердің 

өзгеру тенденцияларын анықтау;қаржылық басқару шешімдерін әзірлеу және іске 

асыру, сондай-ақ олардың тиімділігін бағалау үшін заманауи бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану. 

Меңгеруі қажет:  

ұйымның дамуын басқару, заманауи әдістер мен озық ғылыми жетістіктер негізінде 

ұйымның стратегиясын талдау және әзірлеу; кәсіпорында ұзақ мерзімді және 

қысқа мерзімді қаржы саясатын құру; қолданыстағы бағдарламалық қамтамасыз 

ету инвестициялық талдау. 

 

Пәндердің атауы BPST 3328-3Банк өнімдері және заманауи технологиялар 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Ұтымды қаржылық шешімдерді негіздеу және қабылдау үшін модельдеу барысында алынған нәтижелерді талдау мен 

түсіндірудің практикалық әдістерін игеру. Алған білімдерін нақтылау және әдістемелік мәселелер мен негізгі ұғымдарды 

практикалық жазықтыққа аудару  

Пререквизиттер Корпоративтік Қаржы, Қаржылық менеджмент, Банктік менеджмент, Қаржы нарықтары, институттар мен құралдар 

Постреквизиттер Жобаларды басқару, Бизнес-процестерді басқару, Қаржы құралдарының портфелін басқару, Операциялық менеджмент, 

Дағдарысқа қарсы менеджмент, Банк қызметіндегі заманауи технологиялар 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 
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Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 5 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 60 

 

Жаңа қаржы құралдарын 

құрастыруға қабілетті және 

экономикалық процестер мен 

құбылыстарды сипаттау негізінде 

стандартты теориялық және 

эконометрикалық модельдер 

құруға, алынған нәтижелерді 

талдауға және мағыналы 

түсіндіруге қабілетті  

Банк өнімдері мен қазіргі заманғы 

технологиялар банк ісінде 

қолданылатын жаңа технологияларға 

арналған арнайы банк 

терминологиясын, қашықтан қол 

жеткізу жүйелері негізінде 

клиенттерге банктік қызмет көрсетуді 

құру мен ұйымдастырудың негізгі 

қағидаттарын зерделеуді, сондай-ақ 

нарықта бәсекелестік 

артықшылықтарға қол жеткізудің 

маңызды элементі болып табылатын 

жаңа прогрессивті технологияларды 

қолдану бойынша коммерциялық 

Білу керек:  

- банк қызметі саласындағы экономикалық-статистикалық міндеттерді 

шешу үшін қажетті заманауи бағдарламалық өнімдер; 

- банк қызметі саласындағы талдамалық және зерттеу міндеттерін шешуге 

мүмкіндік беретін заманауи компьютерлік бағдарламалар және 

мамандандырылған банктік бағдарламалық қамтамасыз ету; 

-кредиттік ұйымдардың инновациялық қызметінің нәтижелерін сипаттайтын 

көрсеткіштердің қазіргі заманғы жүйесін құру, есептеу және талдау 

негіздері;  

Жасай білуі қажет: 

қаржы саласындағы басқарушы және басқарылатын кіші жүйелер 

қызметінің қаржылық тәуекелдерін сандық бағалау; қойылған міндетке 

сәйкес Экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық құралдарды 

таңдауды жүзеге асыру, есеп айырысу нәтижелерін талдау және алынған 
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банктер қызметінің қазіргі жай-күйін 

талдау және объективті бағалау білігін 

қамтиды 

 

қорытындыларды негіздеу 

Меңгеруі қажет:  

заманауи компьютерлік және ақпараттық технологиялар, 

мамандандырылған банктік бағдарламалық қамтамасыз ету 

 

Пәндердің атауы UOvB 3328-3 Банктердегі есеп және есептілік 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Банк есебін ұйымдастыру саласында оқытушылардың теориялық және практикалық дайындығын тереңдету, банктің 

жұмысын объективті, Құзыретті бағалау және басқару шешімдерін қабылдау кезінде экономикалық ойлаудың кеңдігін 

қамтамасыз ету. 

Пререквизиттер Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп негіздері 

Постреквизиттер Банк аудиті, Банк қызметіндегі заманауи технологиялар 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 
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Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 5 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 61 Білім алушылардың банктік есеп 

саласындағы теориялық және 

практикалық дайындығын 

жалпылай білу, банк жұмысын 

объективті, сауатты бағалау және 

басқару шешімдерін қабылдау 

арқылы экономикалық ойлаудың 

кеңдігін қамтамасыз ете алады; 

банктік есеп пен есеп беру 

саласындағы білімді қолдану, 

сондай-ақ шешім қабылдау үшін 

банк мамандары қолданатын 

арнайы әдістерді қолдану 

дағдыларын меңгеру; несиелік 

мекемелердегі банктік аудит пен 

бақылау тәртібін игереді. 

Банктердегі бухгалтерлік есептің негізгі 

қағидаттары мен міндеттері, есепке алу-

операциялық жұмысты ұйымдастыру тетігі, 

талдамалық және синтетикалық есепке алу 

рәсімдерін жүргізу тәртібі, сондай-ақ 

клиенттер шоттарының жұмыс істеу режимі, 

оларды жүргізу, қайта ресімдеу және жабу 

тәртібі, бухгалтерлік есепке алу әдістемесі 

және қолма-қол ақшасыз, банкаралық есеп 

айырысуларды, банктің кредиттік, кассалық, 

трасттық операцияларын, операцияларды 

құжаттамалық ресімдеу, бағалы қағаздармен 

есеп айырысудың тәртібі, сондай-ақ 

банктерде есептілікті жасаудың тәртібі 

қарастырылады 

Білу керек: банктердегі бухгалтерлік есеп пен есептіліктің 

нормативтік-заңнамалық базасы; банктердегі бухгалтерлік есеп 

әдістерінің элементтері; ресурстардың барлық түрлерін 

пайдаланудың сақталуы мен орындылығын қамтамасыз етудегі 

есепке алудың бақылау және ақпараттық маңызы; банктердегі 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, әдістемесі мен технологиясы; 

банктердегі жылдық қаржылық есептілікті жасамас бұрын дайындық 

жұмыстары. 

Жасай білуі қажет:бастапқы құжаттарды толтыру; бухгалтерлік есеп 

шоттарында барлық банктік операцияларды көрсету және қаржылық 

есептілікті жасау; қаржылық есептілік деректері негізінде банктің 

қаржылық жағдайын жақсарту бойынша болжамдар жасау. 

Меңгеруі қажет:  

банктік есеп және есеп беру саласындағы білімді алу және пайдалану, 

сондай-ақ шешім қабылдау үшін банк бухгалтерлері қолданатын 

арнайы әдістерді қолдану дағдыларын игеруге мүмкіндік береді. 

 

 

Пәндердің атауы BA 4334- Мұнай-газ бизнесінің бизнес талдауы  

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Бизнес-қызметті талдаудың әдіснамасы мен қазіргі заманғы практикасын тереңдетіп зерделеу, шаруашылық жүргізу 

субъектілерінің проблемаларын диагностикалаудың талдамалық әдістерін игеру және бизнестің бәсекеге қабілеттілігі мен 

тиімділігін арттыруға бағытталған жедел-тактикалық және стратегиялық басқару шешімдерін негіздеу  

Пререквизиттер Экономика және өндірісті ұйымдастыру, Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, Қаржы, ақша айналымы және несие, 

Бизнеске кіріспе 

Постреквизиттер Жобаларды басқару, Бизнес процестерді басқару, Қаржы құралдары портфелін басқару/Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және 

бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілерінде бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, Қаржы ұйымдарын жоспарлау және 

бюджеттеу, Мұнай-газ бизнесінің қаржылық есептілігін кеңейтілген талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық 

есептілікті кеңейтілген талдау 

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

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

өткізіледі; 



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

48 
 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының (БОӨЖ) басшылығымен, 

жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 5 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК62 

 

Абстрактілі ойлау, талдау, синтез 

қабілеттілігімен; іс-шараларды 

бағалау және стратегиялық 

шешімдер қабылдау үшін талдау 

материалдарын дайындауға; 

экономикалық есептеулерді 

жүргізу үшін әртүрлі ақпарат 

көздерін талдауға және 

Курс бизнестің қажеттіліктерін айқындауға, оның жай-

күйін талдауға және қазіргі заманғы шындықтарда 

жұмыс істеу процесінде туындайтын міндеттерді 

шешуге арналған. Пәнді зерделеудің міндеттері: білім 

алушыларды бизнес-талдау техникаларымен таныстыру; 

бизнес-процестерді тануға, проблемаларды анықтауға 

және ұйымға өзгерістер енгізу бойынша ұсынымдар 

әзірлеуге икемді талдамалық ойлау дағдыларын әзірлеу. 

Білу керек: мұнай-газ өндірісіндегі шаруашылық және 

экономикалық процестерді дұрыс түсіндіру үшін талдаудың 

арнайы әдістері; экономикалық зерттеулердің ауқымын 

анықтау. 

Жасай білуі қажет: абстрактілі ойлау, талдау, синтез; 

шаруашылық жағдайдың егжей-тегжейлі сипаттамаларын 

әзірлеуге; экономикалық зерттеулердің қазіргі заманғы 

әдістерін жүзеге асыруды 
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пайдалануға; мұнай-газ бизнесі 

қызметінің негізгі экономикалық 

көрсеткіштерінің болжамын 

жасау қабілетіне ие. 

 

Компаниялардың құрылымын, саясатын және қызметін 

түсінуге көмектеседі, бизнесті дамытуға және мұнай-газ 

бизнесінде мақсаттарға қол жеткізуге ықпал ететін 

шешімдерді айқындауға мүмкіндік береді 

  

Меңгеруі қажет:  

•  мұнай-газ компаниясы қызметінің негізгі экономикалық 

көрсеткіштерінің болжамын жасау және басқарушылық 

шешімдер әзірлеуді.  

 

Пәндердің атауы FA   4334-3Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Бизнес-қызметті талдаудың әдіснамасы мен қазіргі заманғы практикасын тереңдетіп зерделеу, шаруашылық жүргізу 

субъектілерінің проблемаларын диагностикалаудың талдамалық әдістерін игеру және бизнестің бәсекеге қабілеттілігі мен 

тиімділігін арттыруға бағытталған жедел-тактикалық және стратегиялық басқару шешімдерін негіздеу  

Пререквизиттер Экономика және өндірісті ұйымдастыру, Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, Қаржы, ақша айналымы және несие, 

Бизнеске кіріспе 

Постреквизиттер Жобаларды басқару, Бизнес процестерді басқару, Қаржы құралдары портфелін басқару/Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және 

бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілерінде бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, Қаржы ұйымдарын жоспарлау және 

бюджеттеу, Мұнай-газ бизнесінің қаржылық есептілігін кеңейтілген талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық 

есептілікті кеңейтілген талдау 

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

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

өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының (БОӨЖ) басшылығымен, 

жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 
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Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 5 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті 

тұжырымдау 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК63 

 

Басқару шешімдерін 

қабылдау, басқарудың 

нақты міндеттеріне 

бейімдеу арқылы 

экономикалық, қаржылық 

және ұйымдастырушылық-

басқарушылық модельдерді 

құру кезінде ақпаратты 

сандық және сапалық 

талдау дағдыларын игеру 

 

Оқу курсында бизнес-талдаудың түрлі 

аспектілері ашылады. Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі бизнес-талдаудың мәні 

мен құрылымы, қазіргі заманғы 

фирмадағы бизнес-талдаушының рөлі, 

бизнес-талдаудың стратегиялық және 

операциялық аспектілері, бизнес-талдау 

объектісі ретіндегі фирманың бизнес-

моделі егжей-тегжейлі қаралады 

 

• Білу керек: бизнес талдаудың озық құралдары мен практикалары, оның әдістері 

мен тәсілдерін 

• Жасай білуі қажет: бизнестің даму стратегиясын әзірлеу және бақылау, тендерлер 

мен мемлекеттік өңірлік жобаларға және нысаналы бағдарламаларға қатысуды 

негіздеу үшін бизнес-талдау білімі мен практикалық дағдыларын қолдана білу 

Меңгеруі қажет:  

• Маркетингтік талдауды дербес жүргізу, компанияның нарықтағы мінез-құлқының 

стратегиялық баламаларын әзірлеу, жарнамалық бюджетті қалыптастыру, 

жарнамалық маркетингтің тиімділігін және кәсіпкерлік тәуекелдерді бағалау 

дағдыларын 

 

Пәндердің атауы BAFC 4334-3Қаржы саласындағы бизнес- аналитика 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушылардың қаржылық көрсеткіштерді болжау әдіснамасы мен әдістемесін меңгеруі, қаржылық ұйымды басқару 

барысында оның нәтижелерін қолдануы, сондай-ақ құндық модельдерді құруды үйрету. 

Пререквизиттер Экономика және өндірісті ұйымдастыру, Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, Қаржы, ақша айналымы және несие, 

Бизнеске кіріспе 

Постреквизиттер Жобаларды басқару, Бизнес процестерді басқару, Қаржы құралдары портфелін басқару/Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және 

бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілерінде бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, Қаржы ұйымдарын жоспарлау және 

бюджеттеу, Мұнай-газ бизнесінің қаржылық есептілігін кеңейтілген талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық 

есептілікті кеңейтілген талдау 

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

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

өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының (БОӨЖ) басшылығымен, 

жеке кеңестер 
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Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 5 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижелері (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті 

тұжырымдау 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК64 Кәсіпорынның қаржы-

экономикалық жай-күйін 

бағалау, тәуекелдерді 

бағалау, жұмыс капиталын 

сауатты бөлу, тұрақты 

қаржы моделін құру, 

мақсатты қаржы саласында 

карта жасау дағдыларын 

меңгеру 

Оқу курсында қаржы 

ұйымының қаржылық 

жағдайын объективті 

бағалау , жұмыс капиталын 

есептеу және бизнеске 

қарыз міндеттемелерін 

жеңуге көмектесу, сондай-

ақ бизнестің қаржылық 

моделін құру және 

бюджетті талдау жолдары 

Білу керек: стратегиялық талдау және жоспарлау әдістері; ақпараттық жүйелерді жобалау 

саласында стандарттар, білім жиынтықтарын, корпоративтік әдістемелерді қолдану 

Жасай білуі қажет: фирмаішілік стандарттарды, ресми ведомстволық құжаттардың талаптарын 

және халықаралық стандарттарды ескере отырып, қаржылық талдау нәтижелерін сауатты 

түсіндіре білуі 

Меңгеруі қажет:  

салықтық консультация беру және әкімшілендіру дағдыларын; 

бизнестің ерекшелігін, нысаналы қондырғылар мен бизнесті дамыту қажеттіліктерін ескере 

отырып, отандық және халықаралық стандарттар бойынша қаржылық талдау әдістемелерін 

қолдануды;  
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көрсетіледі. • • Фирмаішілік стандарттарды, ресми ведомстволық құжаттардың талаптарын және халықаралық 

стандарттарды ескере отырып, қаржылық талдау нәтижелерін сауатты түсіндіре білуді 

 

 

Пәндердің атауы OMNB 3332-3 Мұнай-газ бизнесінің операциялық менеджменті 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Зерттеудің мақсаты операциялық менеджменттің теориясы мен практикасын игеру болып табылады, бұл кәсіпорында 

теңдестірілген және тиімді өндірістік қызмет үшін жағдай жасауға, сондай-ақ оларды тез әрекет ететін және тұрақты 

бәсекеге қабілетті етуге мүмкіндік береді 

Пререквизиттер Бизнеске кіріспе, Менеджмент және маркетинг негіздері 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілерінде бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, 

Қаржы ұйымдарын жоспарлау және бюджеттеу 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 6 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 65 

 

Ұйымды табысты басқарудың 

тұтас жүйесін құру бойынша 

кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру. Ұйымдардың 

операциялық (өндірістік) қызметін 

басқаруда стратегиялық, 

тактикалық және жедел шешімдер 

қабылдау әдістерін меңгеруге, 

ұйымдардың операциялық 

(өндірістік) қызметін жоспарлауға 

және ұйымның операциялық 

қызметіне талдау жүргізуге және 

басқару шешімдерін дайындау 

үшін оның нәтижелерін 

пайдалануға қабілетті. 

 

Курс ұйымның операциялық 

қызметіне байланысты 

басқарушылық шешімдерді 

қабылдау саласындағы 

теориялық білімдерді және 

практикалық дағдыларды, 

сондай-ақ мұнай-газ 

бизнесіндегі операциялық 

қызметті басқару 

саласындағы талдау және 

синтез әдістерін қамтиды 

 

Білу керек: 

-еңбекті, өндірісті және ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың экономикалық-

ұйымдастырушылық және құқықтық негіздерін; 

- ұңғымаларды бұрғылауды, мұнай мен газды өндіруді, кәсіпшілік бақылауды және 

көмірсутектерді алуды реттеуді жүзеге асыратын бастапқы өндірістік бөлімшелердің 

жұмысын; 

- техникалық-экономикалық талдау жүргізудің әдістемелік негіздері; өндірістік 

менеджмент принциптері және персоналды басқару негіздерін. 

Жасай білуі қажет:  әлеуметтік ақпаратты талдау және бағалау; осы талдаудың 

нәтижелерін ескере отырып, өз қызметін жоспарлауға және жүзеге асыруға; түрлі 

салалардың құқықтық нормаларын білу негізінде туындайтын жағдайларды жүйелеуге; 

заң кодекстерін және басқа да нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс пайдалануға; 

заңдарды білу негізінде құқықтық проблемаларды шешудің оңтайлы нұсқаларын табуға; 

қазіргі қоғамның түрлі проблемалары бойынша өз ұстанымын қалыптастыру және 

дәлелді қорғау, әртүрлі әлеуметтік үрдістерді, фактілер мен құбылыстарды бағалау және 

талдау үшін қазіргі заманғы әлеуметтік теориялардың ережелері мен санаттарын 

пайдалану 

Меңгере білуі қажет: ұңғымаларды бұрғылауды, мұнай мен газды өндіруді, кәсіпшілік 

бақылауды және көмірсутектерді алуды реттеуді жүзеге асыратын бастапқы өндірістік 

бөлімшелердің жұмыстарын ұйымдастыру дағдыларын; ұңғымаларды салу және 

пайдалану процестерін сипаттайтын түйінді көрсеткіштердің көп факторлы модельдерін 

құрудың практикалық дағдыларымен. 

 

 

Пәндердің атауы OMSP 3332-3 Кәсіпкерлік субъектілердегі операциялық менеджмент 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Операциялық жүйемен байланысты басқару қызметі саласында білім алушылардың теориялық білімді және практикалық 

дағдыларды меңгеру 

Пререквизиттер Бизнеске кіріспе, Менеджмент және маркетинг негіздері 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілерінде бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, 

Қаржы ұйымдарын жоспарлау және бюджеттеу 
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Оқыту әдістері 1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - оқытудың инновациялық технологияларын ескере 

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 6 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 66 

 

Оқыту нәтижесінде білім алушылар 

жүйелік, процестік және жобалық тәсілдер 

тұрғысынан операциялық менеджмент 

проблемаларын қою және шешу білігіне; 

бизнес-процестерді ұйымдастыру, үйлестіру 

Курс өнім өндіру саласындағы – өндірістік процестерді 

жоспарлаудан бастап дайын өнімді (көрсетілетін 

қызметті) нарықта ілгерілетуге және сервистік 

функцияларды жүзеге асыруға дейінгі міндеттердің кең 

ауқымын қамтиды. Бизнестің өркендеуіне қол жеткізу 

Білу керек: операциялық менеджменттің заманауи 

формалары мен ерекшеліктерін  

Жасай білуі қажет: операциялық шешімдер 

қабылдау және оларды кәсіпорынды басқару 

процесінде тиімді үйлестіру. 
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және бақылау әдістеріне; қажетті өндірістік 

қуатты есептеу және бағалау әдістеріне ие 

болады, бизнес-процестерді орындау және 

бағалау жоспар-кестелерін әзірлеу 

дағдыларына ие болады 

 

 

үшін операциядан тұратын бизнес-процестер арқылы 

құрылатын клиентке қажетті құндылықтарды жасау 

қажет. Курс операциялық менеджмент саласындағы ең 

соңғы әзірлемелермен таныстырады және әлемнің және 

Қазақстанның жетекші компанияларының тәжірибесінен 

басқару тәсілдерін көрсетеді 

 

Меңгере білуі қажет: операциялық шешімдерді 

әзірлеу және орындаудың қазіргі заманғы 

әдістерімен жұмыс істеу дағдыларына ие болу. 

 

Пәндердің атауы AM 3332-3 Дағдарысқа қарсы менеджмент 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Бакалаврды дағдарыс жағдайында тиімді басқаруды ұйымдастыру және ұйым деңгейінде дағдарыстық жағдайлардың 

алдын алу үшін қажетті білім мен дағдылармен қамтамасыз ету. 

Пререквизиттер Бизнеске кіріспе, Менеджмент және маркетинг негіздері 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесін жоспарлау және бюджеттеу, Кәсіпкерлік субъектілерінде бизнесті жоспарлау және бюджеттеу, 

Қаржы ұйымдарын жоспарлау және бюджеттеу 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
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                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 6 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 67 Компанияның ерекшелігін және 

дағдарыстық жағдайдың 

себептерін ескере отырып, 

дағдарысқа қарсы іс-шараларды 

әзірлеу дағдыларын меңгеру; 

компанияны дағдарыстан шығару 

бойынша шешімдерді әзірлеу 

мақсатында ұйымдастырушылық 

диагностика дағдыларын 

қолдануға қабілетті. 

 

 

Курс өнім өндіру саласындағы – 

өндірістік процестерді жоспарлаудан 

бастап дайын өнімді (көрсетілетін  

Курс дағдарысты басқару саласында 

теориялық білім алуға және 

практикалық дағдыларды дамытуға 

бағытталған, оның ішінде: 

кәсіпорынның банкроттығын 

диагностикалау, дағдарыс 

жағдайындағы ұйымдарды басқару, 

тәуекелдерді басқару, дағдарысты 

басқарудың стратегиялары мен 

тактикасы. 

- Білу керек: 

- - микро және макро деңгейлерде әртүрлі түрдегі дағдарыс жағдайларының пайда 

болуының негізгі көздерін; 

- -шағын деңгейдегі кәсіпорынның қызметіне байланысты дағдарыстың негізгі 

кезеңдерін,  типологиясын; 

- - тұрақсыз сыртқы орта жағдайында кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқару 

құралдарын қолдану ерекшеліктерін. 

Жасай білуі қажет: дағдарыстың алдын алу жүйесін құру; 

- дағдарысқа қарсы коммуникациялар құралдарын дағдарысқа қарсы қызмет 

жағдайында қолдану және пайдалану; 

- дағдарысқа қарсы реформаны талдауды; 

- Дағдарысты және дағдарысты басқару стратегиясын әзірлеу. 

- -Дағдарыс жағдайларын басқарудың іс-шараларын әзірлеу. 

Меңгере білуі қажет: нақты жағдайлардағы дағдарыстарды талдау; 

кәсіпорынның қызметін де сыртқы ортаның әртүрлі факторларын да талдау үшін 

қажетті ақпаратты іздеу және қолдану дағдыларына ие болу 

 

 

Пәндердің атауы ITFO 4301-Мұнай-газ бизнесінің қаржылық операцияларының ақпараттық технологиялары  

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Мұнай-газ субьектілеріндегі қаржы саласындағы озық технологияның жаңа құралдарын қолдану негізінде басқарудың 

ақпараттық жүйесін жобалау және ұйымдастыру мәселелерін зерделеу 

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Бизнес үшін Excell/Excel бухгалтерге арналған 

(практика )/ Excel-дегі қаржылық-экономикалық есептеулер 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесінің кәсіби аудиті, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит, Банктік аудит 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 
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Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 7 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

 

КК 17 

 

Деректерді өңдеу жүйесі даму 

заңдылықтарын меңгеруге; мұнай-газ 

салаларында міндеттер қоюдың және 

оларды қолданыстағы бағдарламалық 

өнімдер ортасында іске асырудың 

практикалық дағдыларын меңгеруге 

қабілетті. Қаржы мәселелерін шешуге 

бағытталған жаңа ақпараттық 

технологиялардың әртүрлі 

Курс мұнай-газ бизнесіндегі 

тәуекел мен кірістілік арасындағы 

ымыраға келу тұрғысынан 

корпоративтік қаржыны басқару 

контексінде сыртқы және ішкі 

сипаттағы есептік, талдамалық 

және жоспарлы ақпарат негізінде 

қаржылық шешімдер қабылдаудың 

қазіргі заманғы ақпараттық 

Білу керек: қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар саласындағы 

терминдер; жедел және қаржылық бақылаудың принциптері мен әдістері, 

сондай-ақ қаржылық ақпаратты жинау мен талдаудың қазіргі заманғы есепке 

алу және талдау құралдарын  

Жасай білуі қажет: ERP  жүйелерін  пайдалану және бизнес-процестер 

негізінде басқару, корпорацияның қаржылық және басқару есептілігінің 

деректері, отандық және шетелдік дереккөздердегі статистикалық деректер 

негізінде жағдайдың пайымын қалыптастыру. 

Меңгеруі қажет:  
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құралдарымен жұмыс істеудің 

практикалық дағдыларын 

қалыптастыру 

технологияларын қолданудың 

тұжырымдамалық және 

практикалық аспектілерін 

зерделеуге арналған. 

 

әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

ведомстволардың және т.б. есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге 

де ақпаратты талдауға және түсіндіруге және алынған мәліметтерді 

басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдалануға міндетті. 

 

 

Пәндердің атауы ITOC  4301-3 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық операциялардың ақпараттық технологиялары 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық операцияларды ұйымдастыруды дамытуға ақпараттық технологиялардың 

әсерін зерделеу  

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Бизнес үшін Excell/Excel бухгалтерге арналған 

(практика )/ Excel-дегі қаржылық-экономикалық есептеулер 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесінің кәсіби аудиті, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит, Банктік аудит 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 7 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

 

КК 18 

 

Қазіргі қоғам мен экономикалық 

білімді дамытудағы ақпарат пен 

ақпараттық технологиялардың рөлі 

мен маңыздылығын түсінуге қабілетті  

Білім алушыларда кәсіпкерлік 

субъектілерінде ақпараттық жүйелер 

мен технологиялар туралы білімдерін 

қалыптастыру, сондай-ақ қаржылық 

экономикалық міндеттерді шешу және 

экономикалық ақпаратты электрондық 

өңдеу дағдыларын игеру. Сондай-ақ 

басқарушылық шешімдерді қабылдау 

үшін қаржылық есептеулер жүргізу 

және экономикалық ақпаратты өңдеу 

кезінде қазіргі заманғы 

бағдарламалық құралдардың 

мүмкіндіктерін зерделеу және игеру 

 

Білу керек: қазіргі заманғы және перспективалы ақпараттық  

технологиялардың жалпы заңдылықтары мен даму үрдістері және оларды 

практикада қолдану тәсілдері; шешімдер қабылдауды қолдау құралдары; 

бизнес процестерді көзбен шолып модельдеу құралдары; желідегі 

құжаттармен ұжымдық жұмыс құралдары; дербес ақпараттық кеңістікті 

ұйымдастыру үшін мүмкіндіктердің ақпараттық жүйелердің  

прототиптерін талдау және жобалау әдістері 

Жасай білуі қажет: басқарушылық шешімдер қабылдауға ақпараттық, 

модельдік және сараптамалық қолдау жүргізуге; мәтіндік және кестелік 

құжаттарды жасау процесін автоматтандыру үшін аспаптық құралдарды 

пайдалану 

Меңгеруі қажет:  

 қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерде кәсіби жұмыс істеу 

дағдыларымен машықтану. 

 

 

Пәндердің атауы CTBD 4301-3 Банк қызметіндегі заманауи технологиялар 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Курсты зерттеудің мақсаты шетелдік және қазақстандық коммерциялық банктер пайдаланатын банктік технологияларды 

дамытудағы жаңа прогрессивті бағыттар саласында білім алу болып табылады. Қазіргі заманғы банктік технологияларды 

пайдалану әдістемелерін меңгерген Банктің агент-маманын даярлау 

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Бизнес үшін Excell/Excel бухгалтерге арналған 

(практика )/ Excel-дегі қаржылық-экономикалық есептеулер 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесінің кәсіби аудиті, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит, Банктік аудит 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 
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зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 7 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 19 Банк процесін ұйымдастыруда қазіргі 

заманғы банктік технологияларды 

тиімді пайдалануға, сондай-ақ 

ақпараттық қауіпсіздік талаптарын 

сақтай отырып, қойылған 

басқарушылық міндеттер негізінде 

қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, 

бизнес жоспарларды, қаржылық 

есептілікті, жобалау-сметалық 

құжаттаманы жасау үшін қаржылық, 

Курстың мақсаты заманауи банктік 

технологияларды, соның ішінде: 

ұйымды басқарудағы ақпараттық 

процестерді, банктік ақпараттық 

жүйелерді зерттеу болып 

табылады. Курс ақша 

операцияларын 

автоматтандыруды, соның ішінде 

қолма-қол ақшамен, пластикалық 

карталармен есеп айырысуды 

ұйымдастыруды, қолма-қол 

Білу керек:- бақылаудың негізгі сипаттамаларын, оны банктерде қолдану 

ерекшелігін; 

- ұлттық төлем жүйесінің жұмыс істеуінің құқықтық және технологиялық 

ерекшеліктерін; 

Жасай білуі қажет: бақылау құралдары мен әдістерін пайдалануға; 

- әр түрлі төлем жүйелері арқылы есеп айырысу жүргізудің тиімділігін 

бағалау; 

- банктік төлем технологиялары саласындағы шет елдердің тәжірибесін 

талдау және бейімдеу; 

Меңгеруі қажет:  

- Қазақстан Банкінің төлем жүйесінің жұмыс істеуін реттейтін заңнамалық 
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жобалық, инвестициялық ақпаратты 

талдауға және жүйелеуге қабілетті 

ақшасыз есеп айырысуды 

автоматтандыруды, сондай-ақ 

банктердегі электрондық 

қызметтерді дамытудың заманауи 

үрдістерін қарастырады. 

актілерді талдау және құқықтық ақпаратты түсіндіру; 

- құқықтық деректерді жинаудың, өңдеудің және талдаудың қазіргі заманғы 

әдістерін; 

- дербес жұмыс, өзiн-өзi ұйымдастыру және тапсырмалардың орындалуын 

ұйымдастыру. 

 

 

Пәндердің атауы UIIU 4333-3 Мұнай-газ бизнесіндегі инвестициялар мен инновацияларды басқару  

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларға мұнай-газ өндірісіндегі инвестициялық және инновациялық қызметтің мақсатын, міндеттері мен 

функцияларын толық түсіну үшін қажетті білім беру, білім алушыларда инновациялық және инвестициялық процестегі 

кәсіпорынның рөлі туралы кешенді түсінік қалыптастыру. Инновациялық-инвестициялық сала жүйесі, оның жұмыс істеу 

заңдылықтары мен үрдістері туралы білімді тереңдету, білім алушылардың ұлттық және өңірлік деңгейлерде 

инновациялық-инвестициялық саясатты басқару саласындағы практикалық дағдыларды меңгеру  

Пререквизиттер Жобаларды басқару, Бизнес процестерді басқару, Қаржы құралдары портфелін басқару 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесінің қаржылық есептілігін кеңейтілген талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есептілікті 

кеңейтілген талдау, Халықаралық банк бизнесі 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 
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Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестрі 7 

 

 

                         Құзыреттіліктер                                                                                                                                                                   Оқыту нәтижесі (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 68 

 

Мұнай-газ өндірісіндегі қаржылық қызметтердегі 

инвестициялық және инновациялық жобалардың 

шынайылығын талдау және негіздеу, өндірісті сауатты 

және құзіретті ұйымдастыру, нарық конъюнктурасын 

анықтау, түрлі шаруашылық міндеттерді шешуге 

шығармашылықпен қарау, кәсіпорынның 

экономикалық жағдайын талдау және экономика 

дамуындағы инвестициялық және инновациялық 

өзгерістерді дұрыс бағалау қабілеті. Инвестициялық 

және инновациялық жобаларды іске асыру нәтижелері 

бойынша талдамалық материалдарды дайындау 

дағдыларын, инновациялық экономика жағдайында 

экономикалық және стратегиялық талдау жүргізу 

дағдыларын көрсетуге қабілетті 

 

Пәннің мазмұны процесті 

инновациялық-инвестициялық 

қамтамасыз етудің заманауи тетігі 

бойынша мұнай компанияларының 

инновациялық-инвестициялық 

саясатының мәнін, нысандары мен 

басқару әдістерін, мұнай-газ саласының 

жұмыс істеуін, инновациялық-

инвестициялық саясатты қалыптастыру 

және басқару саласындағы практикалық 

дағдыларды зерделеумен байланысты 

мәселелер шеңберін қамтиды 

 

Білу керек: инвестициялар мен инвестициялық қызметтің 

негізгі түсініктері, инвестицияларды тартудың негізгі 

көздері мен құралдарын; 

Жасай білуі қажет: инвестициялар мен инновацияларды 

басқару саласындағы аналитикалық және зерттеу 

қызметіне қажетті дағдыларды көрсету 

Меңгеруі қажет:  

  инновациялық және инвестициялық қызмет үшін 

экономикалық, құқықтық және ұйымдастырушылық 

жағдайларды қолдану 

 

Пәндердің атауы UIIF 4333-3 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі инвестициялар мен инновацияларды басқару  

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Қазақстан Республикасының орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуға көшуі жағдайында кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі инновациялар мен инвестицияларды басқарудың функциялары мен әдістері туралы теориялық және 

практикалық тәжірибе мен ғылыми білімді қорыту, білім алушылардың Қазақстанда шаруашылық жүргізу 

жағдайларының ерекшелігін ескере отырып, инновациялық қызметті ұйымдастырудың практикалық іскерліктері мен 

дағдыларын меңгеру 

Пререквизиттер Жобаларды басқару, Бизнес процестерді басқару, Қаржы құралдары портфелін басқару 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесінің қаржылық есептілігін кеңейтілген талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есептілікті 

кеңейтілген талдау, Халықаралық банк бизнесі 

Оқыту әдістері 1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - оқытудың инновациялық технологияларын ескере 
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отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және 

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестрі 7 

 

 

                         Құзыреттіліктер                                                                                                                                                                   Оқыту нәтижесі (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 69 

 

Оқытудың нәтижесіндебілім 

алушылар мынадай дағдылар мен 

қабілетті игереді: инновациялық 

және инвестициялық нарықты 

болжау; ҒТП басқарудың 

Оқу курсында инвестициялық және 

инновациялық қызметті басқарудың 

теориялық және әдістемелік аспектілері 

қарастырылады. Кәсіпорындарда 

инвестициялық және инновациялық 

• Білу керек: кәсіпкерлік субъектілеріндегі инновациялық және 

инвестициялық қызмет үшін экономикалық, құқықтық және 

ұйымдастырушылық жағдайларды; микроэкономикалық деңгейдегі 

инвестициялық және инновациялық қызметтің теориялық және 

нормативтік-құқықтық негіздерін 
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техникалық және стратегиялық 

міндеттерін шешу; инновациялар 

мен инвестициялар нарығына 

мониторинг жүргізу; ҒЗЖ жүргізу 

кезінде бастапқы бюджетті 

жоспарлау және т.б 

қызметті басқаруды ұйымдастыру негіздері 

қарастырылды. Кәсіпорындардың 

инвестициялық (инновациялық) 

жобаларының тиімділігін бағалау 

әдістемесі ұсынылады 

• Жасай білуі қажет:  компанияның инвестициялық және инновациялық 

стратегияларын әзірлеу; 

инвестициялық қызметтің күтілетін нәтижелерін болжау, инвестициялық 

тәуекелдерді өлшеу және реттеу үшін заманауи бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану. 

Меңгеруі қажет:  

• мемлекеттік инвестициялық және инновациялық бағдарламаларды іске 

асыруды басқару дағдылары; 

• инвестициялық ресурстарды тартуды ұйымдастыру дағдылары. 

 

 

Пәндердің атауы BRMC 4333-3 Банктік тәуекел-менеджмент және банктің даму стратегиясы 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты «Банктік тәуекел-менеджмент және банктің даму стратегиясы»курсы банктік тәуекел-менеджмент саласында білім 

алушыларды теориялық және практикалық даярлауға, тәуекелдерді анықтау және бағалау рәсімдерін қолданудың 

қолданбалы дағдыларын алуға, банктің тәуекел оқиғалары туралы қолда бар деректер негізінде ағымдағы және 

стратегиялық шешімдер қабылдауға бағытталған. 

Пререквизиттер Банк ісі және банктік операциялар, Банк менеджменті, Бизнес процестерді басқару, Қаржы құралдарының портфелін 

басқару 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесінің қаржылық есептілігін кеңейтілген талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есептілікті 

кеңейтілген талдау, Халықаралық банк бизнесі 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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 
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тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестрі 7 

 

 

                         Құзыреттіліктер                                                                                                                                                                   Оқыту нәтижесі (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК70 Тәуекел факторларын анықтау, 

тәуекелдерді басқарудағы 

мәселелерді шешу әдістері мен 

құралдарын таңдауды негіздеу, 

тәуекелдерді басқару жүйесінде 

қабылданған шешімдердің 

тиімділігін бағалау үшін 

ақпаратты жинау, өңдеу, талдау 

және жүйелеу қабілеті. 

Курста банк ісіндегі тәуекелдерді 

басқарудың мәні, мазмұны мен 

функциялары, банктердің несиелік және 

нарықтық тәуекелдерін басқарудыңз 

аманауи тұжырымдамалары 

қарастырылады. Банктік бизнес-

процестермен банктік тәуекелдердің 

жіктелуі, тәуекелдерді бағалау әдістемесі, 

тәуекелдерді басқару стратегиясын әзірлеу 

қарастырылады. 

 

Білу керек: тәуекелдерді басқару жүйесін құрудың негізгі принциптері; 

оның элементтерінің құрамын 

Жасай білуі қажет: тәуекелдерді интеграцияланған басқару үшін 

заманауи математикалық және статистикалық құралдарды қолдану; 

коммерциялық банкте тәуекелдерді бағалау және басқару үшін алынған 

практикалық білімді қолдану 

Меңгеруі қажет:  

коммерциялық банктің тәуекелдерін объективті бағалау үшін ақпаратты 

жинаудың, өңдеудің негізгі әдістері 

 

 

Пәндердің атауы URNB 4331-3 Мұнай-газ бизнесінің құнын бағалау  

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Курстың мақсаты мұнай-газ компаниясын басқаруға құндық тұрғыдан компанияның әлеуетін қолдану және есепке алу 

мүмкіндігі мен қажеттілігін зерттеу болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін компанияны басқарудың қолда бар 

әдістерін, құнды бағалаудың тәсілдері мен әдістерін зерделеп, талдау керек 

Пререквизиттер Мұнай-газ бизнесінің бизнес-талдауы, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес-талдау, Қаржы саласындағы бизнес-талдау 

Постреквизиттер Мұнайгаз бизнесіндегі кәсіби аудит, Кәсіпкерлік субъектісіндегі кәсіби аудит, Банктік аудит 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 



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

66 
 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 7 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 71 

 

Компания қызметін бағалау 

әдістерін қолдануға қабілетті. 

Мұнай-газ кәсіпорындарының 

есептілігінде қамтылған қаржылық 

және өзге де ақпаратты талдауға 

және түсіндіруге және алынған 

мәліметтерді басқарушылық 

шешімдер қабылдау үшін 

Курста мұнай-газ саласындағы бизнес құнын 

бағалауға байланысты маңызды теориялық, 

құқықтық, ұйымдастырушылық, әдістемелік және 

басқа мәселелер ашылды. Теориялық білім мен 

практикалық дағдылар бизнесті қайта 

құрылымдау мен қайта ұйымдастырудың (сатып 

алу-сату, біріктіру, бөлу, қосу, сатып алу) және 

бағалау жұмыстарын жүргізуді ұйымдастырудың, 

Білу керек: Бизнесті бағалау бойынша шешімдерді қабылдаудың 

базалық моделі мен қағидаттары; бағалаудың әдіснамалық 

негіздері, құнын бағалау әдістері, нақты мақсаттарда кәсіпорын 

құнын бағалаудың ерекшеліктерін 

Жасай білуі қажет: кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау 

жүргізу, инвестициялық жобаларды бағалау, бағалаудың негізгі 

әдістерін қолдана отырып, бизнестің құнын бағалауды 

Меңгеруі қажет:  
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пайдалануға қабілетті. Барлық 

қажетті факторларды есепке алу 

және бизнес құнының қорытынды 

мәнін шығару мүмкіндігі 

сондай-ақ өндірістік-коммерциялық, 

инвестициялық және қаржылық шешімдерді 

негіздеудің маңызды мәселелерін шешу кезінде 

қажет 

 

қаржылық есептілікпен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген; 

Қаржылық математика, инвестициялық жобаларды бағалау, 

кәсіпорынның активтері мен қаражат көздеріне қатысты шешімдер 

қабылдау бойынша есептерді шешу дағдыларын меңгерген 

 

Пәндердің атауы OSBNSP 4309 OSBN 4331-3 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес құнын бағалау  

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты  «Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес құнын бағалау» курсы бағалау қызметі саласындағы қазіргі заманғы білім 

жүйесін және бағалау қызметтерін кәсіби пайдаланудың тұрақты дағдыларын қалыптастыруға, оның ішінде бизнесті 

бағалаудың қағидаттары, тәсілдері мен әдісі туралы түсініктерді және бағалау нәтижелерін өз қызметінде пайдалана 

білуді қалыптастыруға; басқарушылық шешімдер қабылдау үшін дербес ойлауды қалыптастыруға бағытталған 

Пререквизиттер Мұнай-газ бизнесінің бизнес-талдауы, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес-талдау, Қаржы саласындағы бизнес-талдау 

Постреквизиттер Мұнайгаз бизнесіндегі кәсіби аудит, Кәсіпкерлік субъектісіндегі кәсіби аудит, Банктік аудит 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 7 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 72 

 

Кәсіпкерлік субъектілерінде 

құндық бағалау дағдыларын 

меңгеру, бағалау процесінде 

кәсіпорынның салалық 

ерекшеліктерін ескере білу, 

есептілікті, ішкі және сыртқы 

ақпаратты пайдалана отырып, 

бағаланатын бизнеске қажетті 

талдау жүргізу, дисконттау 

мөлшерлемесін және 

капиталдандыру коэффициентін 

есептеу. Компанияның тиімділігін 

бағалау, құнның негізгі 

факторларын анықтау және құнды 

басқару стратегиясын 

қалыптастыру мүмкіндігі 

 

Кәсіпорын мүлкін бағалаудың 

теориялық және практикалық 

принциптері ашылады. Курстың 

бағыты объектілердің құнын 

белгілеу барысында қолданылатын 

терминологиялық аппаратты, 

сонымен қатар бағалау жұмысының 

негізгі әдістемелік тұжырымдарын 

ұсынады; кәсіпорынды, оның 

бизнесін бағалаудың шығындық, 

салыстырмалы (нарықтық) және 

кіріс тәсілдерін қолдану әдістері 

қарастырылады 

 

- Білу керек: Бизнестің құнын бағалау рәсімін жүргізуге арналған бухгалтерлік 

қаржылық ақпарат жүйесін; 

кәсіпорындардың, 

ұйымдардың және ведомстволардың әртүрлі меншік нысандарындағы 

мүмкіндіктерін; 

- Бизнестің құнын бағалау нәтижелері бойынша есептік және статистикалық 

есептіліктің әртүрлі нысандарының ерекшелігін; 

 бағалау нәтижелері бойынша әртүрлі меншік нысанындағы 

кәсіпорындар,ұйымдар есептілігінің статистикалық нысандарының мазмұнын. 

Жасай білуі қажет: бизнес құнының өзгеруі туралы ақпаратты қамтитын 

статистикалық есептілік нысандарын толтыруды; 

кәсіпорындардың есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және басқа 

ақпаратты бағалау және басқару шешімдерін қабылдау процедураларын жүргізу 

үшін талдау және түсіндіруді. 

Меңгеруі қажет:  

бизнес құнын бағалау дағдылары, құралдары мен тәсілдері 

 

Пәндердің атауы OCB 4331-3Банк құнын бағалау 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты «Банк құнын бағалау» курсының мақсаты білім алушыларда қаржы нарықтарының жаһандануы жағдайында банк 

бизнесінің кәсіби қаржылық ойлауы мен жүйелі пайымын, банк бизнесінің құнын бағалау және басқару білігін, банк 

бизнесінің құнын құруға бағытталған басқарушылық қаржылық шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру болып 

табылады. 

Пререквизиттер Excel-дегі қаржылық-экономикалық есептеулер, Қаржылық менеджмент, Қаржы сферасындағы бизнес 

аналитика  
Постреквизиттер Банктік аудит 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 
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2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының (БОӨЖ) 

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 7 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 73 Білім алушылардың қаржылық 

нарықтардың жаһандануы 

жағдайында басқарушылық 

қаржылық шешімдерді қабылдауға 

және олардың жүзеге асырылуын 

ұйымдастыруға мүмкіндік беретін 

банктік бизнес құнын басқару 

теориясы мен тәжірибесі 

"Банк құнын бағалау" курсы 

білім алушылардың банк 

бизнесінің құндық 

эквивралентін оның табиғи 

заттық сипаттамаларының, 

кеңістіктік ортасының және 

компанияның бүкіл өмірлік 

циклі бойындағы нарықтық 

Білу керек: қаржы-кредит институттарының қызметін жүзеге асырудың жалпы және 

ерекше қағидалары, мегарегуляторлар тарапынан оларға қойылатын талаптар 

Жасай білуі қажет:  

қаржылық есептеулер жүргізу және қабылданған басқару шешімдерінің негіздемесі 

үшін қаржылық және экономикалық ақпаратты іздеуді, талдауды және бағалауды 

жүзеге асыруды, кәсіби қызмет міндеттерін шешу процесінде экономикалық білімді 

қолдануды 

Меңгеруі қажет:  
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саласындағы дағдыларын дамыту. орта факторларының 

өзгерістерін барабар 

көрсететін білімі мен 

дағдыларын меңгеруге 

бағытталған 

- - кешенді экономикалық және қаржылық талдауды жетілдіру және жүргізу және қаржы-

кредит институттары қызметінің нәтижелерін бағалау бойынша ұсыныстарды әзірлеу 

және негіздеу дағдыларын, 

- -  қаржы-несие ұйымдарының қызметін сипаттайтын қаржы-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу және талдау әдістемелерін, 

- талдау жұмыстарын жүргізу дағдылары, жұмысты басқару және ұйымдастыру 

әдістемелерін. 

 

 

Пәндердің атауы PANP 4338-3 Мұнай-газ бизнесінің кәсіби аудиті 
Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларды аудит әдістерімен және әдіснамасымен таныстыру және үйрету; сондай-ақ мұнай-газ бизнесіне 

аудиторлық тексерулер жүргізуді ұйымдастыру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Пререквизиттер Аудит негіздері 

Постреквизиттер Дипломалды тәжірибе 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
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                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 8 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК75 

 

Меңгеруі тиіс: аудитті жүргізу үшін 

қажетті деректерді жинауды, 

талдауды және өңдеуді жүзеге 

асыру; аудиторлық рәсімдерді 

жүргізу дағдылары; аудитордың 

жұмыс құжаттамасын қалыптастыру 

дағдылары; аудиторлық 

қорытындыларды жасау бойынша 

жұмыстарды орындау 

Курс мұнай компанияларының жалпы 

құжаттарына, оның қаржылық 

есептілігіне, есептелген салықтар мен 

алымдарға аудит жүргізу әдістемесі 

туралы ақпарат береді. Мұнай-газ 

компанияларының қаржылық есебінің 

негізгі бөлімдері мен шоттары бойынша 

сальдо айналымын егжей-тегжейлі 

тексеру әдістемесі зерделенеді 

 

 Білу керек: стандарттардың сипаттамасы, жіктелуі және негізгі мазмұны; 

аудитті ұйымдастыру және жүргізу кезеңдері; аудит сапасының түсінігі 

және оны қамтамасыз ету әдістері. 

Жасай білуі қажет: аудит жүргізу; мұнай компанияларында аудиторлық 

қызметтерді ұйымдастыру; аудит сапасын бағалау үшін ХАС қолдану. 

Меңгеруі қажет:  

аудиторлық тексерулерде ХАС-ның практикалық қолданылуын білу; 

мұнай компанияларындағы әртүрлі операцияларды тексеру кезінде 

тексерудің әртүрлі тәсілдерін қолдану туралы білім 

  

 

Пәндердің атауы PASP 4338-3 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит 
Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушылардың аудиттің жүйелі теориялық, әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздерін халықаралық 

стандарттармен тығыз өзара байланыста меңгеруі. Аудит түрлерімен және кәсіпкерлік саласында аудиторлық тексерулер 

жүргізу ерекшеліктерімен танысу 

Пререквизиттер Аудит негіздері 

Постреквизиттер Дипломалды тәжірибе 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 
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Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 8 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 76 

 

Проблемаларды тұжырымдау және 

оларды шешу жолдарын табу үшін 

проблемалық жағдайларды талдау 

және бағалаудың сәйкес негізін 

анықтау дағдылары 

Курс бизнес субъектілерінің жалпы 

құжаттарына, оның қаржылық есептілігіне, 

есептелген салықтар мен алымдарға аудит 

жүргізу әдістемесі туралы ақпарат береді. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржылық есебінің негізгі бөлімдері мен 

шоттары бойынша сальдо айналымын егжей-

тегжейлі тексеру әдістемесі зерделенеді 

Білу керек: халықаралық стандарттармен тығыз байланыста аудиттің 

жүйелі теориялық, әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздерін 

Жасай білуі қажет: аудиттің негізгі түрлері мен кәсіпкерлік 

саласындағы аудит жүргізу ерекшеліктерін ажырата білуі қажет 

Меңгеруі қажет:  

кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық есептілігінің жай күйі туралы 

нақты пікір қалыптастыру мақсатында аудиторлық дәлелдемелерді 

талдау дағдыларымен машықтануы қажет 

 

 

Пәндердің атауы BA 4338-3Банктік аудит 
Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Қажетті аудиторлық дәлелдемелерді алу, қаржылық (бухгалтерлік) есеп беруде және оларға түсініктемелерде 

көрсетілген банктер мен басқа да несиелік мекемелердің қызметі туралы ақпараттың толықтығы мен сенімділігі туралы 
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қорытындыны қалыптастыру. 

Пререквизиттер Аудит негіздері, Қаржылық есеп негіздері 

Постреквизиттер Дипломалды тәжірибе 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестрі 8 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 77 Түрлі бейіндегі және ұйымдық-

құқықтық нысандағы ұйымдарда 

Отандық банк аудитін 

ұйымдастырудың негізгі тәртібі, 

Білу керек: кредиттік ұйымдарға аудиторлық тексерулер жүргізуді 

регламенттейтін нормативтік және заңнамалық база; 
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аудиторлық тексерулерді 

дайындауға және жүргізуге, 

бақылау рәсімдерін және ішкі 

бақылау жүйесін ұйымдастыруды 

жүзеге асыруға; кредиттік 

ұйымдарда банктік аудит және 

бақылау рәсімдерін түсіндіруге 

қабілетті. 

оның сипаттамалық белгілері және 

Қазақстан Республикасындағы 

банктік аудиторлық ұйымдардың 

қызмет ету ерекшеліктері зерттеледі. 

Басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін талдамалық бағалау 

мақсатында экономикалық есептілік 

мәліметтерін қолдану. Қаржы 

саласында аудиттің әртүрлі 

әдістемелері мен құралдарын 

қолдану. 

жүргізудің әдістемелік аспектілерін 

 Жасай білуі қажет: банктердегі бухгалтерлік есеп пен есептіліктің 

жекелеген аспектілеріне аудиторлық тексеруді жоспарлау, ұйымдастыру және 

жүргізу; аудиторлық тексерулер бағдарламаларын әзірлеу; тексеру 

нәтижелерін қорытындылау және аудиторлық қорытындылар жасай білуі 

қажет 

Меңгеруі қажет:  

қаржылық, басқа ақпаратты талдап, түсіндіруде 

банктер мен 

алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау мақсатында пайдалануға 

машықтану 

 

 

Пәндердің атауы RAFO 4336-3 Мұнай-газ бизнесінің қаржылық есептілігін кеңейтілген талдау  

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты Қаржылық есептіліктің құрамы мен мазмұнын тереңдетіп зерделеумен, оны оқи білумен, есептіліктің ақпараттылығын 

бағалаумен, мұнай-газ өндірісін дамыту стратегиясын негіздеу және тиімді басқарушылық шешімдер қабылдау 

процесінде есептіліктің талдау нәтижелерін пайдалану үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру 

Пререквизиттер Мұнай-газ бизнесінің бизнес-талдауы, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес-талдау, Қаржы саласындағы бизнес-талдау 

Постреквизиттер Дипломалды тәжірибе 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық 

орталықтандырылған оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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 
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тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде 

орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 8 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК78 

 

Қаржылық есептіліктің құрамы 

мен мазмұнын тереңдетіп 

зерделеумен, оны оқи білумен, 

есептіліктің ақпараттылығын 

бағалаумен, мұнай-газ өндірісін 

дамыту стратегиясын негіздеу 

және тиімді басқарушылық 

шешімдер қабылдау процесінде 

есептіліктің талдау нәтижелерін 

пайдалану үшін теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру 

Курс мұнай-газ бизнесінің 

қаржылық есептілігінің әртүрлі 

нысандарын құрастыру, талдау және 

болжау бойынша теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды алуға 

бағытталған. Сондай-ақ қаржылық 

талдау саласындағы озық білімге 

сәйкес қаржылық ақпаратпен және 

қаржылық көрсеткіштермен жұмыс 

істеу кезінде білім алушылардың 

аналитикалық қабілеттері мен 

аналитикалық құралдарды 

пайдалану дағдыларын дамыту 

 

Білу керек: қаржылық есептілікті талдауда қолданылатын заманауи әдістер мен 

тәсілдерді 

.Жасай білуі қажет : экономикалық тұрғыдан дұрыс тұжырымдау, қаржылық 

есептілікті талдаудың аналитикалық құралдарын дұрыс және тиімді пайдалану; 

аналитикалық зерттеулердің нәтижелері бойынша қорытынды жасау; 

экономикалық қызметтің тиімділігі мен ұтымдылығын арттыру резервтерін 

анықтау, экономикалық стратегия мен басқару тактикасын қалыптастыруға 

бағытталған негізделген шешімдер қабылдауды Меңгеруі қажет:  

Кәсіпорын деңгейінде, Бизнесті бағалау және басқару шешімдерін қабылдау 

кезінде экономикалық міндеттерді шешу үшін қаржылық есептілікті талдаудың 

аналитикалық құралдарын; ұйымның қызметін мониторингтеу және бағалау 

әдістері; басқарудың балама шешімдерін қабылдау кезінде экономикалық 

нәтижелерді болжау дағдылары, сондай-ақ басқару шешімдерінің нұсқаларын 

әзірлеу кезінде талдау нәтижелерін пайдалану. 

 

Пәндердің атауы RAFO 4336-3 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау  

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты  «Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау» курсын зерделеудің мақсаты білім 

алушылардың теория мен практика саласында қойылған мақсаттарға қол жеткізуге, компанияның қаржылық 

тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған тиісті басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында кәсіпорындардың 

қаржылық есептілігін кеңейтілген талдау дағдыларын меңгеруі мен игеруі болып табылады  

Пререквизиттер Мұнай-газ бизнесінің бизнес-талдауы, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес-талдау, Қаржы саласындағы бизнес-талдау 

Постреквизиттер Дипломалды тәжірибе 
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Оқыту әдістері 1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - оқытудың инновациялық технологияларын ескере 

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық 

орталықтандырылған оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-

талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде 

орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 8 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 79 

 

«Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

қаржылық есептілікті кеңейтілген 

талдау» курсын зерделеудің 

Қаржылық талдау ұйымның 

қаржылық жағдайын бағалау құралы 

ретінде қарастырылады. Кәсіпкерлік 

Білу керек: кәсіпкерлік субъектілердегі қаржылық есептілікті талдауда 

қолданылатын заманауи әдістер мен әдістерді  

Жасай білуі қажет : Экономикалық тұрғыдан дұрыс тұжырымдау, қаржылық 
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мақсаты білім алушылардың 

теория мен практика саласында 

қойылған мақсаттарға қол 

жеткізуге, компанияның 

қаржылық тұрақтылығын 

қамтамасыз етуге бағытталған 

тиісті басқарушылық шешімдер 

қабылдау мақсатында 

кәсіпорындардың қаржылық 

есептілігін кеңейтілген талдау 

дағдыларын меңгеруі мен игеруі 

болып табылады  

субъектілеріне қаржылық есептілік 

элементтерінің мазмұны ашылады. 

Қаржылық жағдайды талдаудың 

негізгі теориялық мәселелері, 

қаржылық нәтижелермен 

банкроттық тәуекелінің 

көрсеткіштерін бағалаудың 

заманауи әдістері қарастырылады. 

Қаржылық есептерді жасау үшін 

ақпаратты қалыптастыру мысалдары 

келтірілген 

 

есептілікті талдаудың аналитикалық құралдарын дұрыс және тиімді пайдалану; 

аналитикалық зерттеулердің нәтижелері бойынша қорытынды жасау; 

экономикалық қызметтің тиімділігі мен ұтымдылығын арттыру резервтерін 

анықтау, кәсіпкерлік субъектісін басқарудың экономикалық стратегиясы мен 

тактикасын қалыптастыруға бағытталған негізделген шешімдер қабылдай білу 

Меңгеруі қажет:  

Кәсіпорын деңгейінде, Бизнесті бағалау және басқару шешімдерін қабылдау 

кезінде экономикалық міндеттерді шешу үшін қаржылық есептілікті талдаудың 

аналитикалық құралдары; ұйымның қызметін мониторингтеу және бағалау 

әдістері; басқарудың балама шешімдерін қабылдау кезінде экономикалық 

нәтижелерді болжау дағдылары, сондай-ақ басқару шешімдерінің нұсқаларын 

әзірлеу кезінде талдау нәтижелерін пайдалануға машықтану. 

 

Пәндердің атауы MBB 4336-3 Халықаралық банк бизнесі 

Пәндер циклі КП/ТК 

Курсты үйренудің мақсаты «Халықаралық банк бизнесі» пәні білім алушыларда халықаралық банк бизнесінің теориялық және практикалық негіздері 

саласында білім қалыптастыруға, халықаралық банк ісінің үрдістері мен ұйымдық-құқықтық нысандары, оны реттеу 

процестері туралы ақпаратты, сондай-ақ оффшорлық банк кәсіпкерлігі, оның ауқымы, нысандары, артықшылықтары,  

шектеулері туралы деректерді талдау және түсіндіру шеңберінде практикалық дағдыларды қолдануға бағытталады. 

Пререквизиттер Бизнес процесті басқару, Қаржы құралдарының портфелін басқару, Банк өнімдері және заманауи технологиялар  

Постреквизиттер Дипломалды тәжірибе 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиясы түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критериилері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы 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 
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тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестрі 8 

 

 

Құзыреттіліктер Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК 80  «Халықаралық банк бизнесі» пәні 

білім алушыларда халықаралық 

банк бизнесінің теориялық және 

практикалық негіздері саласында 

білім қалыптастыруға, 

халықаралық банк ісінің үрдістері 

мен ұйымдық-құқықтық 

нысандары, оны реттеу процестері 

туралы ақпаратты, сондай-ақ 

оффшорлық банк кәсіпкерлігі, 

оның ауқымы, нысандары, 

артықшылықтары,  шектеулері 

туралы деректерді талдау және 

түсіндіру шеңберінде практикалық 

дағдыларды қолдануға 

бағытталады. 

Курс халықаралық банк бизнесін жүзеге 

асыруға байланысты көптеген мәселелерді 

қамтиды. Зерттеу барысында теориялық 

және әдіснамалық негіздер, даму 

заңдылықтары, халықаралық банк бизнесін 

ұйымдастырудың негізгі принциптері мен 

формалары қарастырылады. Пәннің 

тақырыптары банктердің экономикадағы 

қызметінің функционалдық аспектілерін, 

халықаралық банк бизнесін жүргізудің 

іргелі-қолданбалы негіздерін қозғайды, 

халықаралық банк бизнесін жүзеге 

асырудың ерекшеліктерін ашады, 

халықаралық банк операцияларымен және 

әлемдік нарықтағы қызметтермен 

таныстырады, банктің халықаралық есеп 

айырысуларды жүзеге асырудағы делдал 

ретіндегі рөлін ашады. 

Білу керек: ҚР Азаматтық және банктік заңнамасын, ақпаратты алудың, 

талдаудың, өңдеудің заманауи әдістерін, қарыз алушылармен іскерлік 

қарым-қатынас ережелері, банк ісінің, экономиканың, еңбекті 

ұйымдастыру мен басқарудың негіздерін, деректер базасы және кәсіби 

саладағы ақпараттық жүйелерді Жасай білуі қажет : қаржылық өнімдер 

мен қызметтерді таңдауды жүзеге асыру, клиентке сапалы кәсіби 

қызметтерді ұсыну, жинауды, талдау және ұсыну 

клиенттің маңызды қаржылық(инвестициялық) шешімдер қабылдау 

процесінде сарапшы ретінде әрекет етуді, ықтимал тәуекелдерді бағалай 

отырып, қаржылық шешімдердің құнын есептеу мен кәсіби кеңес беруді 

жүзеге асыру қаржылық (инвестициялық) қызметтердің барлық спектрі 

ауқымындағы сенімді ақпараттарды, 

барлық артықшылықтарды, мүмкіндіктер мен тәуекелдерді түсінуге 

кепілдік бере білу 

Меңгеруі қажет:  

 барлық артықшылықтарды, мүмкіндіктер мен тәуекелдерді түсінуге 

кепілдік беретін, қаржылық қызметтерді тұтынушыға нарықтың жай-

күйі мен перспективаларын, құнды бағамдардың өзгеру тенденциялары 

туралы ақпарат беретін кәсіби кеңес беру дағдыларына ие болуы қажет. 

 

 

ЖОО компоненттері(  БП/ЖК) 
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Пән атауы OE 1211-2 Экономика негіздері   

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Экономикалық теория, микроэкономика және макроэкономика негіздері саласында кешенді білім алу. Курсты зерделеу 

нәтижесінде білім алушылар тұтынушылар мен өндірушілердің ұтымды мінез-құлық принциптерін, яғни қоғамдағы 

объективті экономикалық заңдардың және шаруашылық жүргізуші субъектілердің (бұдан әрі-ШС) қызметінің 

ерекшеліктерін, сұраныс, ұсыныс қалай қалыптасатынын, бәсекелестік экономикаға мемлекеттің араласуының мақсаттары 

қандай екенін түсінуі, қабылданған әдістеме бойынша ұйым қызметінің экономикалық көрсеткіштерін есептеуі тиіс.. 

Пререквизиттер Орта білім бағдарламасы (география, қолданбалы экономика ж т.б) 

Постреквизиттер Экономика және өндірісті ұйымдастыру, Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, Қаржы нарықтары, институттар мен 

құралдары 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 8 
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Семестр 1 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК23 Модульдің оқу пәндерін (тұжырымдамалар, 

идеялар, теориялар) құрайтын 

экономикалық ғылымдар саласындағы 

пәндік білімдер, тауар өндірісінің өзіндік 

құны теориясының негіздері, сұраныс пен 

ұсыныстың мәні, мемлекеттің 

макроэкономикалық мақсаттары, бизнестің 

негізгі функциялары мен міндеттерін, 

оларды компанияның даму 

перспективасында пайдалана алады. 

Алынған білімдерін шаруашылық жүргізуші 

субъектілерде есептеу мен талдаудың тиімді 

жүйесін құру үшін қолдану және ШС жұмыс 

істеу процесінде туындайтын мәселелерді 

шешу үшін қажетті құзыреттілік болуы. 

Курс экономика негіздері 

саласындағы білімді қалыптастыруға 

бағытталған. Оқытылатын пән 

шеңберінде экономикалық даму, 

меншік, макро - және 

микроэкономика, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің жұмыс істеу 

ортасы, бизнесті басқару және 

ұйымдастыру нысандары, әдістері, 

шаруашылық жүргізуші субъектіні 

қайта құрылымдау және т.б. 

проблемалар ашылды. Ұлттық 

экономикадағы теңгерімсіздіктің 

макроэкономикалық себептері 

қарастырылады: инфляция, 

жұмыссыздық, циклдік және 

маусымдық ауытқулар, тоқырау, 

тоқырау, дағдарыс, депрессия және т. 

б. 

Білу керек: бизнестің түрі мен типін  бөлу ерекшеліктері, шағын және 

орта бизнестің экономикалық функциялары, тұтынушылардың мінез-

құлқы және клиенттердің қанағаттану дәрежесін анықтау, клиенттердің 

қанағаттану деңгейіне әсер ететін факторларды талдай білу, басқару 

құрылымын қалыптастыру, өндірістік аппаратты оңтайлы құру. 

Жасай білуі қажет: өзара тәуелді экономикалық құбылыстарды талдау 

әдістерін қолдану, алынған білімді болашақ қызметінде экономикалық 

шешімдерді негіздеуде және тиімділік параметрлерін есептеуде 

қолдану, бизнесті жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттерін 

қалыптастыру және аймақ экономикасындағы шағын бизнестің ерекше 

рөлін көрсету. 

Меңгеруі қажет:: шаруашылық субьектісінің  жұмыс істеу процесінде 

туындайтын проблемаларды шешу жолдарын негіздеу, дәлелдер 

әзірлеу үшін қажетті құзыреттілікке ие болу. 

 

 

Пән атауы VvB 1212-2 Бизнеске кіріспе 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларда ғылыми пән ретінде бизнестің негізгі ұғымдары, бизнес саласындағы объективті экономикалық 

заңдардың көріну ерекшеліктері, кәсіпкерлердің алдында тұрған негізгі проблемалар, фирмаларды ұйымдастыру тәсілдері, 

бизнесті құрудың негізгі факторлары мен элементтерімен танысу туралы білім беруді қалыптастыру. Білім алушыларда 

маркетинг туралы бастапқы білімді, оның маңыздылығы мен қажеттілігі туралы түсініктерді қалыптастыру, сондай-ақ 

болашақ мамандарға маркетингтің теориясы мен практикасын, сондай-ақ тауарлар мен қызметтерді өндіретін салалардағы 

маркетингтік қызметтің нақты бағыттары мен технологияларын беру. 

Пререквизиттер Экономика негіздері 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесінің қаржылық үлгілері, Мұнай-газ бизнесінің бизнес талдауы, Қаржы саласындағы бизнес-аналитика, 

Бизнес процестерді басқару 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының (БОӨЖ) 
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басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 5 

Семестр 2 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОэН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК27 Бизнесті жүргізу қағидаттары туралы 

ақпаратты дәлелді және негізді ұсыну, 

Бизнестің артықшылықтарын 

диагностикалау, оның күшті және әлсіз 

жақтарын анықтау, бизнесті тиімді жүргізу 

бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Бизнесті жүргізу тәуекелдерін басқару және 

төмендету бойынша нақты жағдайды 

бағалау және пайда табудың әлеуетті 

Курс бизнестің экономикалық 

мазмұны мен ұйымдастырылуын 

зерттейді. Ол бизнесті жүргізудің 

негізгі әдістерін, жаңа жұмыс 

орындарын құруды, бизнесті 

ұйымдастырудың кәсіпкерлік 

нысандарын құрудың 

факторларын, себептері мен 

тәсілдерін ашады. Шағын, орта 

Білу керек: бизнес пен кәсіпкерліктің айрықша сипаттамасы; ҚР 

аумағында бизнес пен кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік-

құқықтық актілер; бизнесті және кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру 

саласындағы отандық және шетелдік тәжірибе; кәсіпкерлік қызметтің 

экономикалық мазмұны; кәсіпкерлік шешімдердің түрлері; кәсіпкерлік 

қызметтің оңтайлы құрылымын құру негіздері. 

Жасай білуі қажет: бәсекелестік жағдайды бағалау; бизнес-жоспар құру; 

персонал және фирманың негізгі қызметі саласында дербес шешімдер 

қабылдау; бәсекелестік ортаны талдау; кәсіпкерлік қызметтің тәуекелдерін 
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мүмкіндіктерін кеңейту, бизнесті 

ұйымдастыруды дамыту бойынша 

ұйымдастырушылық-басқарушылық 

шешімдер табуға, басқарушылық 

жағдайларды талдау және басқарушылық 

шешімдер қабылдаудың практикалық 

дағдыларына ие болуға қабілетті. 

Кәсіби мәселелерді шешуге қажетті 

маркетингтік деректерді жинауға, талдауға 

және өңдеуге қабілетті. 

және ірі бизнестің экономикалық 

мәні мен айрықша 

сипаттамаларын, капитал түрлерін, 

маркетингтік және шаруашылық-

қаржылық саясат. Отандық 

кәсіпкерлерді қолдауға 

бағытталған мемлекеттік саясат. 

Алынған білім нәтижесінде 

студенттер кез-келген қызмет 

саласында бизнес құрудың тиімді 

жолдарын ұсына алады. 

бағалау; кәсіпкерлік қызметтің жекелеген мәселелері бойынша ақпаратты 

жүйелеу және қорыту. 

Меңгеруі қажет:: кәсіпкерлік қызметті талдау әдістерін; бизнес-жоспар 

құру әдістемесін; кәсіпкерлікті дамыту мен реттеудің экономикалық 

жақтарын зерттеу; кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау. 

 

 

Пән атауы OMM  1213-2 Менеджмент және маркетинг негіздері 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Менеджмент пен маркетингтің теориялық негіздерін меңгеру; практикалық дағдыларды, ұйымды басқару схемаларын, 

стратегиялық жоспарлауды, өнімнің тауар нарығын маркетингтік зерттеу әдістерін меңгеру. Сондай-ақ, заманауи 

менеджмент пен маркетингтің әртүрлі тетіктерін практикада тиімді қолдануға үйрету. 

Пререквизиттер Экономика негіздері 

Постреквизиттер Қаржылық менеджмент, Мұнай және газ бизнесіндегі салықтық менеджмент / Кәсіпкерлік субъектілердегі салықтық 

менеджмент, Қаржы ұйымдарындағы салық менеджменті, Мұнай-газ бизнесінің операциялық менеджменті / Кәсіпкерлік 

субъектілердегі операциялық менеджмент, Дағдарысқа қарсы менеджмент 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

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

Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің 

қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 
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Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының орташа мәндерінен 

тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 5 

Семестр 2 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК28 Өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі 

тәрбиелеу, сондай-ақ ұйымдық 

құрылымдарды жобалау, ұйымдардың 

ресурстарын басқару стратегиясын әзірлеуге 

қатысу, іс-шараларды жоспарлау және 

жүзеге асыру мүмкіндігі. Басқарушылық 

шешімдер қабылдау кезінде талдаудың 

сандық және сапалық әдістерін қолдану 

және экономикалық, қаржылық және 

ұйымдастырушылық басқару модельдерін 

құру және ұйымдардың маркетингтік 

стратегиясын әзірлеуге қатысу, оны іске 

асыруға бағытталған іс-шараларды 

жоспарлау және жүзеге асыру. 

Курс нарықты басқарудың 

экономикалық және әлеуметтік 

негіздері туралы білім жүйесін 

қалыптастыруға, жағдайды түсіну 

және талдау қабілетін дамытуға, 

кәсіпорынды басқарудың 

дағдыларын дамытуға және 

шоғырландыруға ықпал етеді. 

Нарықты (кәсіпорынды) 

басқарудың теориясы мен 

практикасын, сондай-ақ сатып алу 

мінез-құлқының заңдылықтарын, 

маркетинг кешенінің элементтерін 

талдауды зерттейді.. 

Білу керек: басқару жүйесінің теориялық негіздері, менеджмент пен 

маркетинг элементтерінің өндірістік жүйедегі рөлі мен орны; менеджмент 

теориясы мен практикасын дамытудың тарихи кезеңдері, менеджмент пен 

маркетингтің ұлттық мектептерінің ерекшеліктері; басқарудың 

классикалық функциялары және оларды практикада іске асыру құралдары; 

менеджмент пен маркетинг тиімділігінің экономикалық және әлеуметтік 

аспектілері. 

Жасай білуі қажет: ұйымдастырушылық мақсаттарды әзірлеу; Оқу 

процесінде алған білімдерін экономикалық, әлеуметтік, техникалық және 

басқа факторларды ескере отырып, басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін қолдану; басқару жүйесіндегі ұйымдастырушылық қатынастарды 

талдау; басқарушылық жағдайларды модельдеу; менеджмент пен 

маркетингтің тиімділік факторларын анықтау. 

Меңгеруі қажет:: жеке тұлғаны және ұжымды басқару; мақсаттарды 

құрылымдау және алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу стратегиясы мен 

тактикасын айқындау; ұйым қызметінің тиімділігін арттыру жөніндегі іс-

шараларды әзірлеу 

 

Пән атауы UP 1220-2 Оқу тәжірибесі 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Теориялық білімді бекіту және тереңдету, шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің ерекшелігіне байланысты 

мәліметтерді зерделеу, болашақ кәсіби қызметтің негіздерімен танысу. «Экономика негіздері», «Бизнеске кіріспе» және 

«Менеджмент және маркетинг негіздері» курстарын оқу кезінде білім алушылардың алған теориялық білімдерін бекіту. 

Пререквизиттер Экономика негіздері, Менеджмент және маркетинг негіздері, Бизнеске кіріспе 
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Постреквизиттер Өндірістік тәжірибе 1,2, Дипломалды тәжірибе 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 3 

Семестр 2 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК57 Алған мамандығы бойынша өзіндік кәсіби 

қызметке практикалық дағдыларды игеру. 

Өзінің болашақ мамандығының қоғамдық 

маңыздылығын, кәсіби қызметінің негізгі 

Оқу практикасының негізгі 

мақсаты білім алушылардың 1,2 

семестрде өткен курстарды оқу 

кезінде алған теориялық білімдерін 

Бастапқы дереккөздерді өз бетінше пайдалана білу және өзіндік жұмыстың 

бастапқы дағдыларын игеру, ақпараттық кеңістікте жұмыстың заманауи 

әдістерін қолдану, жүйелік–бағдарланған ақпараттық базаны, қаржылық 

қызмет саласындағы бастапқы білімді және өзінің болашақ кәсібінің мәнін 
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міндеттерін негіздеуге қабілетті; ұжымда 

жұмыс істей алады, ШС құрылуы, 

қалыптасуы және даму тарихын баяндайды, 

кітапхананы ақпараттық ресурстар көзі 

ретінде пайдалана алады. 

әрі қарай бекіту және оқу 

практикасы негізінде бастапқы 

біліктер мен кәсіби дағдыларды 

алуға, сондай-ақ өздерінің болашақ 

мамандықтарының сипаты мен 

ерекшеліктерімен танысуға үйрету 

болып табылады. 

түсінуді қалыптастыру; кәсіби қызметте нормативтік - құқықтық 

құжаттаманы пайдалану; алған теориялық білімдерін практикада қолдану; 

компьютерлік технологияларды, байланыс.құралдарын меңгеру  

 

 

Пән атауы ME 1209-2 Экономикадағы математика 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; математикалық формализацияланған есептерді зерттеу және шешу 

тәсілдерін меңгеру; қарапайым сандық әдістерді меңгерді, қажет болған жағдайда компьютерлік технологияны қолдана 

отырып, экономикалық есептерді қосымшалармен модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық 

аппаратты игерді, математикалық әдістерді игерді, бұл білім алушылардың маман ретіндегі болашақ іс-әрекеті 

саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік береді, экономикалық мәселелерді 

зерттеуді өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастырады, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми 

іздеуге ұмтылысты дамытады. 

Пререквизиттер Орта білім бағдарламасы (география, қолданбалы экономика және т.б.), Экономика негіздері 

Постреквизиттер Өнеркәсіп статистикасы, Статистика және сандық қаржы, Қаржы статистикасы, Бизнеске арналған Excel, Бухгалтер үшін 

Excel (практика), Excel-дегі қаржылық-экономикалық есептеулер, Мұнай-газ бизнесінің қаржылық үлгілері, Мұнай-газ 

бизнесінің бизнес талдауы, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау, Қаржы саласындағы бизнес-аналитика 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

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

Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің 

қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 
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Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының орташа мәндерінен 

тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 5 

Семестр 3 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК15 Математикалық есептерді шешудің негізгі 

формулалары мен әдістерін білу негізінде 

логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; 

мамандық бойынша жұмыс істеу үшін қажетті 

математикалық әдістерді түсіну, қажетті 

есептеу құралдарын (компьютерлер, 

анықтамалықтар, кестелер) таңдау және 

пайдалану. Классикалық және қазіргі заманғы 

математиканың іргелі ұғымдарын, заңдары мен 

теорияларын, нақты есептерді шешудің әдістері 

мен әдістерін меңгеруі, бастапқы дағдыларды, 

қолданбалы математикалық есептерді зерттеуді 

дамытуы тиіс. 

Курс математикада, сондай-ақ экономикада да идеяларды 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. Теориялық және 

қолданбалы ғылыми қызмет саласында, оның мақсаты 

математикалық формаланған объектілерді, процестерді және 

экономикалық дамуды зерттеу болып табылады. Математика 

тілі экономистерге көптеген күрделі нәрселер үшін мағыналы 

және тексерілетін гипотезалар жасауға мүмкіндік береді, 

олардың сипаттамасы математикасыз күрделі болып көрінеді. 

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра негіздері. 

Қарапайым және күрделі пайыздар. Банк секторындағы 

пайыздық мөлшерлемелерді есептеу. Математикалық 

анализге кіріспе: функция ұғымының пайда болуы және 

дамуы. Экономикадағы функциялар және саралауды қолдану. 

Функциялар мен бірқатар бюджеттік шектеулерді қосу. 

Сұраныс пен ұсыныс қисығы оқытылады. 

Білу керек: Математикалық есептерді 

шешудің негізгі формулалары мен әдістері, 

осы негізде логикалық және алгоритмдік 

ойлауды дамыту. 

Жасай білуі қажет: мамандық бойынша 

жұмыс істеу үшін қажетті математикалық 

әдістерді түсіну, қажетті есептеу құралдарын 

(компьютерлер, анықтамалықтар) таңдау 

және пайдалану. 

Меңгеруі қажет:: классикалық және қазіргі 

заманғы математиканың іргелі ұғымдарын, 

заңдары мен теорияларын, экономикалық 

есептерді шешудің әдістері мен тәсілдерін 

 

Пән атауы P 2210-2 Академиялық хат 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Академиялық сауаттылыққа қол жеткізу. Курсты оқу жазбаша ғылыми коммуникация саласындағы құзыреттілікті 

дамытуға және жетілдіруге, ғылыми ақпаратты жазу және баяндау негіздеріне оқытуға, академиялық ортаға тиімді жүгіну 

үшін қажетті білім алушыларды даярлаудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуге 

бағытталған. 

Пререквизиттер Экономика негіздері , Бизнеске кіріспе 
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Постреквизиттер Өндірістік тәжірибе 1,2, Дипломалды тәжірибе, Курстық жұмыстар, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханға дайындалу және тапсыру 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 5 

Семестр 3 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК29 Ғылыми мәтіндерді жазу әдістемесін 

үйрену: рефераттар, курстық жұмыстар, 

Академиялық хат пәнінің 

көмегімен білім алушылардың 

Білу керек: академиялық мәтінді құрылымдау технологиясын; жазбаша 

мәтіндердің ғылыми стилінің ерекшеліктерін; ғылыми мәтіндерді 
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дипломдар, кандидаттық және кандидаттық 

диссертациялар, мақалалар, монографиялар; 

- өз ойларын, идеяларын тұжырымдау және 

негіздеу және оларды мақсатты аудиторияға 

жеткізе білу; - ғылыми мәтіндерді жазу 

дағдысын меңгеру, құрылымдау, пішімдеу, 

суреттеу стилі мен тілін таңдай білу; 

академиялық ортада табысқа жету. 

ғылыми және білім беру 

коммуникациясы жүзеге 

асырылады. Академиялық жазу 

жүйесінің тәртібі-негізгі (ғылыми 

мақала, диссертация, академиялық 

рецензия, монография және т.б.) 

және екінші жанрларға (ғылыми 

жобаның сипаттамасы, тезис, 

автореферат, ғылыми пікірталас, 

энциклопедиялық мақала, 

аннотация) бөлінеді. 

ұйымдастыру принциптерін; бейтарап ғылыми стильді білдіретін 

лексиканы, іскерлік жазудың құрылымын; гипотезаларды ұсынудың және 

дәлелдемелерді құрудың әртүрлі тәсілдерін. 

Жасай білуі қажет: алынған білімді зерттеу жұмысын жазбаша форматта 

дайындау және жазу кезінде қолдану; библиографиямен жұмыс істеу; 

ғылыми зерттеу мәселесі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінің мазмұнын 

салыстыру, авторлардың пікірін сыни бағалау; өз идеяларын дұрыс 

ұйымдастыру, оларды анық және сенімді негіздеу және жазбаша түрде 

сауатты білдіру. 

Меңгеруі қажет:: ойлау мәдениеті, ақпаратты жалпылау және талдау 

қабілеті; ғылыми мәтінді талдау дағдылары. 

 

 

Пән атауы FRII 2229-2 Қаржы нарықтары, институттар мен құралдары 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Курс білім алушыларға бәсекелестік жағдайда шаруашылық жүргізуші субъектілерді ұйымдастырудың мәні, функциялары 

мен принциптерін зерттеу бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды алуға, қаржы ресурстарын 

қалыптастыру мәселелерін қарастыруға, сондай-ақ қаржы нарықтары мен институттарының құрылымы мен құралдары 

туралы және олардың қазіргі заманғы жұмыс істеу ерекшеліктері туралы тұтас түсінік алуға бағытталған 

Пререквизиттер Бизнеске кіріспе, Экономика және өндірісті ұйымдасыру/ Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы/ Қаржы, ақша 

айналымы және несие 

Постреквизиттер Корпоративтің қаржы/ Қаржылық менеджмент, Статистика және сандық қаржы/ Қаржы статистикасы, Қаржы 

құралдарының портфелін басқару 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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 
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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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 5 

Семестр 3 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК33 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысын басқару, жоспарлау және 

болжауды ұйымдастыру әдістерін меңгеру. 

Қаржы нарықтарын, олардың негізгі 

сегменттерін талдау құралдарын, елдің 

ақша-кредит жүйесінің жай-күйін талдау 

құралдарын, қаржылық және талдамалық 

ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істеу 

дағдыларын пайдалануға қабілетті. 

Акциялар мен облигацияларды бағалау, 

қаржы құралдарының табыстылығын 

анықтау, компанияларды қазақстандық және 

шетелдік нарықтарға шығуға дайындау 

бойынша практикалық дағдыларды алу. 

Пән қаржы экономикалық мәні мен 

функцияларын, олардың түрлерін, 

құралдарын, сондай-ақ қаржы 

институттарының қалыптасуы мен 

дамуын; қаржы жүйесін 

қалыптастыру кезеңдерін, қаржы 

саясатын әзірлеу мен іске асыру 

тетіктерін; қаржыны басқару мен 

бақылауды; қаржылық 

жоспарлауды ұйымдастыру және 

т.б. зерделейді.Білім алушылар 

қаржы нарығының 

инфрақұрылымын және оның 

құралдарын бағалау, 

кәсіпорындардың, инвестициялық 

компаниялардың, қорлардың және 

т. б. қаржыларын басқару білімдері 

мен дағдыларына ие болады. 

Білу керек: бизнесті қаржыландырудың негізгі тетіктерін; қаржы 

нарықтарының жұмыс істеуінің негізгі қағидаттарын; жекелеген қаржы-

кредит институттары жұмысының ерекшелігін; қаржы-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және бағалау әдістерін, микро -, макро-мезодеңгейдегі 

негізгі қаржы - экономикалық көрсеткіштердің серпінін болжауды жасау 

тәсілдерін. 

Жасай білуі қажет: кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу барысында 

қаржы нарықтары мен онда жұмыс істейтін институттар туралы 

экономикалық білімді қолдану. 

Меңгеруі қажет:: өзінің кәсіби деңгейін жетілдіру және дамыту бойынша 

тәсілдер мен дағдыларды; қаржы-кредит институттарының жұмысы және 

қаржы нарықтарының жұмыс істеуі саласындағы қазіргі заманғы 

проблемаларды талдау және жүргізілген талдау нәтижелері бойынша 

егжей-тегжейлі талдамалық түсіндірме жазбаларды (есептерді) жасау 

дағдыларын. 

 

Пән атауы OBU 2225-2 Бухгалтерлік есеп негіздері  

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Бухгалтер мамандықтарының даму тарихы туралы білім беру, ҚР Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті реттеу 
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бойынша нормативтік - құқықтық құжаттарды зерделеу. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің мүлкі мен 

міндеттемелерін жіктей білу, оларды бухгалтерлік есептің тиісті шоттарына байланыстыра білу, бухгалтерлік жазбалар 

жүргізу, бухгалтерлік құжаттар мен тіркелімдерді ресімдеу, қаржылық есептілік нысандарын жасау және т.б. 

Пререквизиттер Бизнеске кіріспе, Экономика және өндірісті ұйымдастыру/ Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы 

Постреквизиттер Қаржылық есеп негіздері, Бизнеске арналған Excel / Бухгалтер үшін Excel (практика), Excel-дегі қаржылық-экономикалық 

есептеулер, Аудит негіздері, Мұнай-газ бизнесінің кәсіби аудиті / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит /, Мұнай-газ 

бизнесінің қаржылық есептілігін кеңейтілген талдау/ Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есептілікті кеңейтілген 

талдау 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 6 

Семестр 3 
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Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК34 Халықаралық стандарттарға сәйкес 

ұйымдардың қаржылық есептілігін 

қалыптастыру үшін қажетті есептік 

ақпаратты қалыптастыруға, тіркеуге және 

өңдеуге қабілетті. Бухгалтерлік есептің 

практикалық аспектілерін және бухгалтерлік 

есепті құқықтық қамтамасыз ету бойынша 

ақпараттық базаларды қолдануды, құжат 

айналымын жүргізу және қаржылық 

есептілікті жасау дағдыларын меңгеру. 

Курс білім алушыларда 

бухгалтерлік есептің мазмұны мен 

мақсаты туралы білімді 

қалыптастыру, бухгалтерлік есеп 

объектілері туралы ақпаратты 

топтастырудың, жүйелеудің, 

құндық бейнелеудің және 

жалпылаудың теориялық 

негіздерін зерделеу, сондай-ақ 

бастапқы есеп құжаттарын 

ресімдеудің, бухгалтерлік 

жазбаларды жасаудың, ағымдағы 

есепті ұйымдастыру мен 

жүргізудің практикалық 

дағдыларын алуға бағытталған.. 

Білу керек: ұйымдарда бухгалтерлік есептің  міндеттері, қағидалары және 

жүргізу тәсілдері; ҚР-да есепке алуды нормативтік реттеу негіздері; 

тарихи аспектілер, бухгалтерлік есептің негізгі тұжырымдамалары; 

бухгалтерлік бағалаудың қазіргі заманғы үрдістері; есепке алу жазбаларын 

қалыптастыру әдістемесі және жасалған фактілерді құжаттау нысандары. 

Жасай білуі қажет: шаруашылық қызметтің жекелеген фактілерін 

бухгалтерлік шоттарда дұрыс сәйкестендіру, бағалау, жіктеу және 

жүйелеу; экономикалық мазмұнына сәйкес олардың қаржылық есептілік 

көрсеткіштеріне әсерін анықтау; бастапқы құжаттар мен есеп 

тіркелімдеріндегі есеп жазбаларын ресімдеу. 

Меңгеруі қажет:: құжат айналымын жүргізу және қаржылық есептілікті 

жасау дағдылары (бухгалтерлік баланс, пайда мен залалдар туралы 

есептеме). 

 

Пән атауы OBU 2223-2 Қаржылық есеп негіздері 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыларда пәннің ұғымдық аппаратын, негізгі теориялық ережелер мен әдістерді қалыптастыру, практикалық 

міндеттерді шешу үшін теориялық білімді қолдану дағдыларын қалыптастыру және дағдыландыру. Қаржылық есептің 

мәнін, міндеттері мен функцияларын жүйелі түсінуді тереңдету; білім алушыларда есептік ақпаратты қалыптастыру 

процесі, сондай-ақ ХҚЕС-ке сәйкес негізгі қаржылық есептерді дайындауды қоса алғанда, есепке алу және есептілік 

жүйесін құрудың әдіснамалық қағидаттары туралы білім мен дағдыларды дамыту. 

Пререквизиттер Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттер Бизнеске арналған Excel / Бухгалтер үшін Excel (практика), Excel-дегі қаржылық-экономикалық есептеулер, Аудит 

негіздері, Мұнай-газ бизнесінің кәсіби аудиті / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит /, Мұнай-газ бизнесінің 

қаржылық есептілігін кеңейтілген талдау/ Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 
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кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 5 

Семестр 4 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК41 Қаржылық және салықтық есепке алудың 

мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдауға, 

есептік және талдамалық ақпаратты өңдеу 

әдістерін, ұйымның есеп саясатын, 

қаржылық және салықтық есептілігін 

қалыптастыру үшін қаржылық есепке 

алудың қағидаттары мен стандарттарын 

қолдануға қабілетті. Сондай-ақ қаржылық 

тәуекелдерді талдау және басқару, 

белгісіздік пен тәуекел жағдайында 

басқарушылық шешімдер қабылдау 

дағдыларын қалыптастыру. 

Қаржылық, басқарушылық және 

салықтық есепке алу сияқты бухгалтерлік 

есептің ішкі жүйесімен байланысты 

ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың 

әртүрлі жүйелері бар. "Қаржылық есепке 

алу негіздері" пәнін меңгеруде компания 

қызметіндегі қаржылық есептің 

сипаттамасы, ақпарат көздері және 

қаржылық есептілікті жасау тәртібі 

қаралады; кәсіпорынның экономикалық 

ақпаратын жинау, өңдеу және талдаудың 

бірыңғай жүйесін әзірлеудегі нақты 

қажеттілікті айқындау мақсатында 

салықтық және басқарушылық есепке алу 

Білу керек: қаржылық есептің теориялық негіздері; қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарының мәні, ерекшеліктері 

және қолдану аясы; активтерді, міндеттемелерді, капиталды есепке 

алу және оларды есептілікте ұсыну әдістері; есеп саясатында және 

түсіндірмелерде ашу үшін міндетті ақпарат көлемі. 

Жасай білуі қажет: қаржылық есептің негіздерін, мақсаттың мәнін 

пәні мен объектісін, негізгі категорияларын түсінуі; қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарының мәнін, ерекшеліктері 

мен қолданылу аясын білуі; іс жүзінде түсінуі және қолдана білуі 

Меңгеруі қажет:: есептілікте есептілікті көрсету тәсілдері; есеп 

саясатында, қаржылық есептілікте және түсіндірмелерде міндетті 

ақпаратты ашудың қажетті ережелерін таңдау. Экономикалық және 

ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттер: қаржылық есептің 

теориялық аспектілері мен бағыттары саласында да, осы жүйені 
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мәселелері зерделенеді.. ұйымдарда практикалық қолдану саласында да құзыретті болу. 

 

 

Пән атауы PP(I) 2221-2 Өндірістік тәжірибе 1 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім беру бағдарламасын меңгеру процесінде алынған теориялық білімді, практикалық дағдыларды бекіту және 

тереңдету. Білімі мен түсінігін өз қызметіне кәсіби көзқарас тұрғысынан қолдану, тәжірибе жинау, өз бетінше әрекет ету 

дағдыларын дамыту. Қаржылық есепті жүргізу теориясының, әдіснамасының және практикасының негізгі мәселелері 

бойынша білім мен іскерлікті қалыптастыру. 

Пререквизиттер Оқу тәжірибесі 

Постреквизиттер Өндірістік тәжірибе 2, Диплом алдындағы тәжірибе 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 
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Академиялық кредит саны 5 

Семестр 4 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК58 Бухгалтерлік есепте кәсіпорынның 

қаржылық операцияларын бухгалтерлік есеп 

регистрлерін пайдалана отырып, уақтылы 

ресімдеуге; компанияның мүлкін бағалауға 

және оларды есепке алуды жүргізу; есепке 

алу тіркелімдерінде активтердің, 

міндеттемелердің және капиталдың есебін 

жүргізуге және әртүрлі компьютерлік 

бағдарламаларды қолдана отырып, 

бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетуге; 

қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттары бойынша қаржылық 

есептілікті Қазақстан Республикасының 

заңнамасына және компанияның ішкі 

нормативтік құжаттарына сәйкес 

қалыптастыруға қабілетті. Білімді жүйелеу, 

бекіту және кеңейту, басқарушылық және 

кәсіптік дағдыларды дамыту, өзіндік зерттеу 

жұмысының элементтерін меңгеру бойынша 

практикалық дағдылар мен дағдыларды 

меңгеру. 

Ұйымдардың қызметіне 

практикалық қатысу негізінде 

«Қаржы», «Бухгалтерлік есеп 

негіздері» және «Қаржылық есеп 

негіздері» пәндерін оқу кезінде 

білім алушылардың алған 

теориялық білімдерін бекіту, 

сондай-ақ оларды кәсіби қызметте 

қолдану білігін қалыптастыру. 

білім алушылар: 

- ағымдағы академиялық кезең ішінде тиісті пәндерді зерделеу кезінде 

алынған бухгалтерлік есеп, Қаржы, Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттары, банк қызметі бойынша теориялық негіздер туралы 

білімдерін тексеру және бекіту; 

- болашақ қызмет саласымен танысу; 

- кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметін 

қаржылық-экономикалық талдау әдістемесін меңгеру; 

- практикадан өту объектісінің қаржылық қызметі саласында бастапқы 

кәсіби білім алу; 

- кәсіпорынның қаржы, несие бөлімдерінде, бухгалтерияда немесе ішкі 

аудит қызметтерінде өз бетінше жұмыс істеу дағдылары мен тәжірибесін 

игеру; 

- кәсіби ортаға оңай бейімделуді, кәсіби қызметке байланысты әртүрлі 

жағдайлар мен жағдайларда икемді және мобильді болуды үйрену 

 

Пән атауы POPS 3218-2 Жабдықтау процесін жоспарлау және ұйымдастыру 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Шаруашылық жүргізуші субъектілерді материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру бойынша теориялық, 

әдістемелік негіздерді есепке алу және талдау бойынша кешенді білім алу, сондай-ақ қазіргі жағдайда материалдық-

техникалық қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру жолдарын әзірлеу. 

Пререквизиттер Экономика және өндірісті ұйымдастыру/ Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесіндегі жоспарлау және бюджеттеу / Кәсіпкерлік субъектілердегі жоспарлау және бюджеттеу / Қаржы 

ұйымдарындағы жоспарлау және бюджеттеу 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның ішінде оқытушының (БОӨЖ) 
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басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 6 

Семестр 5 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК48 Өндірістік процестерді, жабдықтау процесін 

ұйымдастыру, жабдықтауды жоспарлау 

принциптері мен әдістерін меңгеру. Сатып 

алынатын және жөнелтілетін тауарларға 

тиісті құжаттаманы ресімдеу; шарттар, 

нарядтар және басқа құжаттар бойынша 

тауарларды, материалдар мен жабдықтарды 

алу; жүктерді жүру жолында алып жүру; 

тиеп-жөнелту процесін және тиеп-

Курс бағдарламасы сатып алу қызметі, қорларды 

басқару, әртүрлі меншік нысанындағы шаруашылық 

жүргізуші субъектілерде сатып алуды жүргізу, 

шаруашылық жүргізуші субъектінің жұмыс істеу 

тиімділігін арттыру туралы мәселелерді жан-жақты 

қарауды көздейді. Пән шаруашылық жүргізуші 

субъектіні қамтамасыз ету саласында басқарушылық 

шешімдер қабылдау үшін негіз қалайды. Пән 

шаруашылық жүргізуші субъектіні қамтамасыз ету 

Білу керек: кәсіпорында жабдықтау қызметінің 

жұмыс істеуінің негізгі бизнес-процестері; 

кәсіпорынның материалдық ресурстарға қажеттілігін 

есептеу әдістері; кәсіпорынның сатып алу қызметін 

ұйымдастыру және басқару саласындағы білім 

ерекшелігін. 

Жасай білуі қажет: тауар нарықтарын зерттеудің 

қазіргі заманғы әдістерін қолдану; сатып алу 

рәсімдерін ұйымдастыру және жеткізушілерді 
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жөнелтілетін тауарлар мен жүктердің жай-

күйін бағалау, сондай-ақ жүктің көлік 

құралына тиісінше тиелуін бақылау және 

тауарға ілеспе құжаттарды ресімдеу 

дағдыларына ие болу. 

саласында басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 

теориялық және практикалық негіздерді зерделейді. 

Негізгі проблемалар ең оңтайлы жеткізушіні таңдау, 

шикізаттың, материалдар мен жартылай 

фабрикаттардың ағымдағы және сақтандыру 

қорларының қолайлы деңгейлерін табу, 

жеткізушілермен жабдықтау мәселелерінде өзара 

әрекеттесу, жеткізу процесін ұйымдастыруға 

шығындарды азайту, жеткізудің оңтайлы схемаларын 

бағалау және анықтау және т. б. 

таңдау; сатып алу қызметін ұйымдастыру және 

басқару саласында жүйелі білім алу, туындайтын 

процестерді талдау, ұғыну және қорытынды жасау. 

 Меңгеруі қажет:: сатып алу қызметінің есебі мен 

ішкі аудитін жүргізу, жеткізушілер мен сатып 

алынатын шикізат пен материалдар жұмысының 

тиімділігін талдау, жеткізушілерді таңдауды жүзеге 

асыру, жеткізушілерден шикізат пен материалдарды 

жеткізу жүйесін құру және 

т.б. 

 

 

Пән атауы NT   3219-2 Еңбекті нормалау 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Жұмыс орындарын ұйымдастыру, еңбек нормаларын есептеу және жалақы жүйесін жобалау бойынша білім, білік және 

дағдыларды қалыптастыру. Осы курс шеңберінде әр түрлі өндірістердің ерекшеліктерін, нормативтерді есептеу әдістері 

мен еңбекақы төлеу нысандарын ескере отырып, қызметкердің еңбегін ұйымдастырудың негізгі қағидаттары мен тәсілдері 

ашылады. 

Пререквизиттер Экономика және өндірісті ұйымдастыру/ Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, қаржылық есеп негіздері 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесіндегі жоспарлау және бюджеттеу / Кәсіпкерлік субъектілердегі жоспарлау және бюджеттеу / Қаржы 

ұйымдарындағы жоспарлау және бюджеттеу 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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 



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

97 
 

тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредитсаны 8 

Семестр 6 

 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК49 Еңбек процестері мен еңбек нормаларын 

оңтайландыру үшін қажетті деректерді 

жинауға, талдауға және өңдеуге, есептеулер 

нәтижелерін талдауға және алынған 

қорытындыларды негіздеуге, еңбекті 

ұйымдастыру және басқару нысандарын 

жетілдіру бойынша шаралар ұсынуға 

қабілетті 

Білім алушылардың еңбек 

шарасының мәнін және оның 

нақты көріністерін - жұмыс 

бірлігіне нақты еңбектің қажетті 

шығындарын білдіретін еңбек 

нормаларын игеруі. Жұмыс 

күшінің жұмыс істеуі, сондай-ақ 

оларды нақты 

ұйымдастырушылық-техникалық 

жағдайларда нақты еңбектің 

қажетті шығындарын анықтау, 

ұйымдастырушылық 

инновацияларды әзірлеу және 

енгізу негізінде жетілдіру. 

Білу керек: қоғамдағы еңбектің мәні мен рөлі; кәсіпорын персоналын 

жоспарлау; еңбек өнімділігінің мәні және оны өлшеу әдістері; Еңбекті 

нормалау әдістері мен еңбек нормалары; жалақыны қалыптастыру тәртібі; 

Жасай білуі қажет: Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау; Еңбекті 

нормалау үшін нормативтік материалдарды пайдалану; жұмыс уақытын 

пайдалану деңгейін және еңбекті ұйымдастырудың ұтымдылық дәрежесін 

талдау; еңбекақыны есептеу үшін жалақы жүйелері мен нысандарын 

қолдану; 

Меңгеруі қажет: экономикалық ақпаратты жинау және қорыту; 

ұйымдастыру-техникалық және әлеуметтік-экономикалық іс-шаралар 

кешенін әзірлеу дағдылары; еңбек көрсеткіштерін есептеу және еңбекті 

ұйымдастыру мен нормалаудың тиімділігін анықтау; еңбек саласындағы 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу; 

уақыт нормаларын тағайындау, әзірлеу, қызмет көрсету, нормаланған 

тапсырмаларды басқару 

 

Пән атауы OА 3237-2 Аудит негіздері 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Аудиторлық қызметті заңнамалық және нормативтік реттеу туралы экономикалық білімдер кешенін зерделеу, білім 

алушылардың бухгалтерлік есептің жай-күйіне және шаруашылық жүргізуші субъектілердің бухгалтерлік (қаржылық) 

есептерінің дұрыстығына, аудитті ұйымдастыру және жүргізу, бизнестің әртүрлі салаларында ұйымның ішкі бақылау 

жүйесін бағалау, аудитті жоспарлау, ұйымдарда сыртқы аудитті жүргізудің негізгі принциптері туралы, сонымен қатар 

аудиторлық есептің мазмұнын әзірлеу және негіздеу бойынша теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын 
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қалыптастыру. Қазақстанда және шетелде жұмыс істейтін аудиторлық қызметтің халықаралық стандарттарын, 

халықаралық қаржылық есеп беру және аудит стандарттарының арақатынасын зерттеу. 

Пререквизиттер Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп негіздері 

Постреквизиттер Мұнай-газ бизнесінің кәсіби аудиті/ Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит / Банктік аудит 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 5 

Семестр 6 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК50 Аудиттің халықаралық стандарттарына Курстың мазмұны аудиторлық Білу керек: аудиттің негізгі тұжырымдамалары мен тәсілдері, аудиторлық 
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сәйкес қаржылық есептілік аудиті бойынша 

аудиторлық процедураларды орындай және 

аудиторлық қорытынды жасай алады. 

Қолданыстағы кәсіби талаптарға сәйкес 

белгілі бір кәсіпке тән функцияларды 

орындауға қабілетті. 

қызметтің маңызды теориялық 

және әдіснамалық мәселелерін, 

сондай-ақ оларды практикалық 

іске асыру нәтижелерін қамтиды. 

Аудитті жүзеге асырудың 

түрлерін, әдістерін, тәсілдерін, 

тәсілдерін зерделейді. Аудитті 

жоспарлау кезеңдері 

қарастырылады, аудит сапасын 

бақылау жүйесінің мәселелері 

зерттеледі. 

қызмет түрлерін жіктеу; аудиторлық қызметті жүзеге асырудың құқықтық 

негіздері және аудиторлық қызмет стандарттарының нормалары; 

жоспарлау, ұйымдастыру және аудиторлық тексеру негіздері; аудиторлық 

тексерудің негізгі рәсімдері; аудит нәтижелерін ресімдеу және ілеспе 

қызметтер көрсету ережесі. 

Жасай білуі қажет: кәсіби қызметте аудит жүргізу нәтижелерін 

пайдалану және түсіндіру; қаржылық бухгалтерлік есептілікті және 

бухгалтерлік есептің жекелеген бөлімдерін аудиторлық тексеруді 

жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу; кәсіби қызметте аудиторлық 

қызметтің теориялық және нормативтік негіздерін пайдалану; аудиторлық 

қызмет стандарттарының ережелерін пайдалану. 

Меңгеруі қажет: аудит пен қаржылық бақылаудың негізгі санаттары мен 

тұжырымдамаларын; аудиттің әдіснамасы мен негізгі тәсілдерін; 

аудиторлық дәлелдемелермен жұмыс істеу дағдыларын; ішкі аудиттің 

талдамалық рәсімдерін; аудит нәтижелерін қорыту (аудитке ілеспе 

қызметтер), аудиторлық есептерді қалыптастыру тәсілдерін меңгеру. 

 

Пән атауы PP(II) 3222-2 Өндірістік тәжірибе 2 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Ұйымдардың қызметіне практикалық қатысу, оларды кәсіби қызметте қолдану қабілетін қалыптастыру негізінде білім 

алушылардың ББ бойынша курстарды зерделеу кезінде алған теориялық білімдерін одан әрі бекіту. 

Пререквизиттер Корпоративтік қаржы, Қаржы нарықтары, институттар мен құралдар, Аудит негіздері, оқу тәжірибесі, Өндірістік тәжірибе 

1,  

Постреквизиттер Дипломалдындағы тәжірибе 

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "Сұрақ - жауап-талқылау" 

дәрісі). 

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

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 6 

Семестр 6 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК81 Білім алушылардың бәсекелестік 

қатынастардың дамуы және Қазақстан 

экономикасында шаруашылық жүргізудің 

түрлі нысандары жағдайында ББ және 

болашақ мамандығының бейініне қатысты 

неғұрлым терең практикалық дағдыларды 

игеру. 

Білім алушылардың "Корпоративтік 

қаржы", "Қаржы нарықтары, 

институттар мен құралдар", "Аудит 

негіздері" пәндерін оқу кезінде алған 

теориялық білімдерін ұйымдардың 

қызметіне практикалық қатысу, 

оларды кәсіби қызметте қолдану 

қабілетін қалыптастыру негізінде 

бекіту. Білім алушылардың білім беру 

бағдарламасына және Қазақстан 

экономикасындағы бәсекелестік 

қатынастарды дамыту және 

басқарудың әртүрлі нысандары 

жағдайында олардың болашақ 

жұмысының бейініне қатысты 

неғұрлым терең практикалық 

дағдыларды игеруіне бағытталған. 

Өндірістік тәжірибе- 2 нәтижесінде білім алушы: 

-Болашақ мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

оған тұрақты қызығушылық таныту. 

-Өз қызметін ұйымдастыру, кәсіби міндеттерді орындаудың типтік 

әдістері мен тәсілдерін таңдау, олардың тиімділігі мен сапасын 

бағалау. 

- Кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және жеке тұлғаны дамыту 

үшін қажетті ақпаратты іздеуді және пайдалануды жүзеге асыру. 

-Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыру 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу. 

-Ұйымдармен, мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарымен қаржылық қатынастарды жүзеге асыруды қамтамасыз 

ету. 

-Сақтандыру, банк қызметі, есепке алу және бақылау саласында 

бюджеттік, салықтық, валюталық қатынастарды реттейтін нормаларды 

заңды негізделген қолдануды жүзеге асыру. 

-Қажетті шешімдер қабылдау үшін қаржылық-құқықтық сипаттағы 

ақпаратпен тиімді жұмысты жүзеге асыру. 

 

ЖОО компоненттері  (КП/ЖК) 
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Пән атауы FSUR 4335-3 Қаржылық стратегиялар және тәуекелдерді басқару 

Пән циклі КП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Тәуекелдерді басқару теориясы мен практикасы саласында білім алушылардың іргелі және практикалық кәсіптік 

даярлығын қамтамасыз ету, ұйымның тәуекелдерін басқарудың стратегиялық маңыздылығын түсінуге қол жеткізу, 

сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесінің нәтижелілігін бағалау әдістерін меңгеру. 

Пререквизиттер Қаржы ұйымдарындағы жоспарлау және бюджеттеу 

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

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

отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті 

нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық орталықтандырылған 

оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ тапсырмаларын 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 5 

Семестр 7 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 
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Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК 74 Қазіргі экономикалық жағдайда 

кәсіпорынның қаржылық стратегиясын 

әзірлеу қабілеті, тәуекелмен байланысты 

оңтайлы стратегияларды анықтауда 

дағдыларды игеруге ықпал ету. Ұйымның 

қаржылық стратегиясының орындалуын 

бағалау және бақылау мүмкіндігі. 

Курс қазіргі кәсіпорында қаржылық 

стратегия және тәуекелдерді бағалау және 

басқару саласындағы білім жүйесін 

қалыптастыруға ықпал етеді. Сондай-ақ 

ұйымды стратегиялық басқарудың 

тұжырымдамалық аппаратын 

қалыптастыру; ұйымның қаржылық 

стратегиясын әзірлеу әдістемесін анықтау; 

ұйымның қаржылық стратегиясын әзірлеуге 

жобалық көзқарас дағдыларын 

қалыптастыру 

Білу керек: қаржылық тұрақтылықты бағалау үшін 

модельдерді қалыптастыру принциптері. 

Жасай білуі қажет: жобаның тәуекелдерді басқару 

процесін оның сипаттамалары мен сыртқы контекстіне 

қарай жоспарлау және ұйымдастыру; тәуекелдерді 

сәйкестендіру және бағалау құралдары мен әдістерін таңдау 

және қолдану 

Меңгеруі қажет: стресс-тестілеу және компанияның 

баланстық құрылымын оңтайландыру дағдылары; 

акциялар эмиссиясының тиімділігін бағалау әдістемесі. 

тәуекелдерді бағалау әдістері, тәуекелдерді сандық бағалау 

құралдарын таңдау және пайдалану дағдылары 
 

Пән атауы Диплом алдындағы тәжірибе 

Пән циклі КП/ЖК 

Курсты үйренудің мақсаты Білім алушыны ғылыми зерттеулерді өз бетінше орындауға дайындау, кәсіптік қызмет объектілерінде негізгі өндірістік 

процестерді орындау бойынша тәжірибе алу. "Бизнес және басқару" болашақ бакалаврының өздік еңбек қызметіне 

кәсіби дайындығын жинақтау және бекіту және дипломдық жұмысты орындау үшін материалдар жинау 

Пререквизиттер Өндірістік тәжірибе 1,2 

Постреквизиттер - 

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

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

интерактивті нысанда өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары түсіндірме-иллюстрациялық; 

зерттеу; 

ішінара-іздеу; 

проблемалық; 

кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

Жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін дамыту және түрлендіру) 

оқытушы мен білім алушылар тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген білім алушылық 

орталықтандырылған оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес беру, "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 
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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. 

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

алушының оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістердің конспектілерін тексеру, БӨЖ 

тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық және зертханалық жұмыстар және т. б. түрінде 

орындалады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайыздық мәні 

Академиялық кредит саны 7 

Семестр 8 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (ОН) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзіреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижесі 

КК82 Өзінің кәсіби қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды іздеу, 

талдау және пайдалану дағдыларын пайдалануға, іскерлік қарым-

қатынасты және көпшілік алдында сөйлеуді жүзеге асыруға, іскерлік хат 

алмасуды жүзеге асыруға және электрондық коммуникацияларды 

қолдауға қабілетті. Іскерлік ақпаратты өңдеудің әдістері мен 

бағдарламалық құралдарын біледі, кәсіби қызметтің басымдықтарын 

анықтай алады, басқарушылық шешімдерді, оның ішінде белгісіздік пен 

тәуекелдер жағдайында әзірлеу және тиімді орындай алады. 

-дипломдық жұмысты орындау үшін қажетті ақпаратты ішкі 

нормативтік-құқықтық, әдеби және басқа да көздер бойынша 

практикадан өту орны бойынша іздеу, жинау дағдыларын пайдалану;  

- дипломдық жұмыста зерттелетін мәселенің мәнін ашатын 

шаруашылық жүргізуші субъект көрсеткіштерінің жағдайы мен 

динамикасын сандық сипаттайтын аналитикалық ақпаратты таңдау;  

 - дипломдық жұмыс тақырыбына сәйкес белгілі бір кезеңдегі 

шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржы-шаруашылық қызметіне 

терең талдау жүргізу;  

- зерттелетін проблема аясында шаруашылық жүргізуші субъектінің 

қызметін дамытуға және жетілдіруге бағытталған нақты іс-шараларды 

әзірлеу 

Ұйыммен, ішкі еңбек тәртібі 

ережелерімен танысу, қауіпсіздік 

техникасы бойынша нұсқаулық. 

Таңдалған тақырыпқа және 

дипломдық жұмыстың/жобаның 

жетекшісімен келісілген жоспарға 

сәйкес дипломдық жұмысты/жобаны 

орындау үшін қажетті материалдарды 

жинау. Алынған ақпаратты талдау, 

тәжірибе бойынша есеп дайындау. 

Диплом алдындағы тәжірибеден өту 

мақсатына сәйкес оның негізгі нәтижелері: 

* дипломдық жұмысты орындау үшін 

материалдарды жинау және талдау; 

* кәсіпорынның және оның құрылымдық 

бөлімшелерінің қызметін терең және жан-

жақты талдаудың практикалық тәжірибесі 

мен дағдыларын игеру; талдау нәтижелерін 

сыни бағалау әдістерін меңгеру; 

* кәсіпорын ресурстарын пайдалану 

тиімділігін арттыру және олардың 

сақталуын арттыру, кәсіпорында 

қаржылық-экономикалық жұмысты, 

бухгалтерлік есепті, талдау мен аудитті 

ұйымдастыруды жетілдіру бойынша 

негізделген ұсыныстар әзірлеу. 
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