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Білім беру бағдарламасының коды және атауы:  6В04103 «Мұнайгаз бизнесіндегі есеп және аудит»  

Берілетін дәреже: 6В04103 «Мұнайгаз бизнесіндегі есеп және аудит»  білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры 

 

Пән атауы EPNgP 1208 Экономика және өндірісті ұйымдастыру /ESP 1208 Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушылар  кәсіпорынның қалай ұйымдастырылғандығы, оның жұмыс істеуінің экономикалық 

механизмі және оның қызметін басқару қалай жүзеге асырылатындығы туралы түсінікке ие болуы керек. 

Пәнді оқу өндірістік құрылымды, өндірістік процесті, өндірісті ұйымдастырудың түрлері мен формаларын 

анықтауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бұл кәсіпкерлік субъектілері экономикасының мәнін, бәсекелестік 

экономика жағдайындағы рөлі мен функцияларын, кәсіпорынның жұмыс істеуі туралы заңнамалық және 

нұсқаулық материалдарды анықтауға мүмкіндік береді./ Білім алушылардың шаруашылық жүргізуші субъект 

ретінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс істеуінің қағидаттары мен заңдылықтары туралы 

теориялық білім алуы, оның қызметінің экономикалық көрсеткіштерін есептеудің практикалық дағдыларын 

алуы және оларды кәсіби қызметке дайындауға мүмкіндік беретін құзыреттерді қалыптастыру. 

Пререквизиттер Экономика негіздері 

Постреквизиттер Жобаларды басқару, Бизнес процестерді басқару 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 2 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН)  

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК22 Экономика, жоспарлау, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді басқару, 

өндірістік процестерді 

ұйымдастыру саласында білім 

алушыларда кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру, 

нарықтық жағдайларда ШС-ің  

өндірістік-шаруашылық 

міндеттерін шешу үшін дербес 

кәсіби қызметке қабілеттілікті 

қамтамасыз ету. Кәсіпорынды 

және оның бөлімшелерін тиімді 

басқару әдістерін; 

инновациялық процестерді 

ұйымдастыру негіздерін; 

кәсіпорынның (ұйымның) 

өндірістік ресурстары мен 

персоналын басқарудың 

заманауи әдістерін меңгеру. 

Пәнді оқу шаруашылық 

жүргізуші субъектінің 

өндірістік құрылымын, 

өндірістік процесті, өндірісті 

ұйымдастырудың түрлері 

мен нысандарын анықтауға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 

шаруашылық жүргізуші 

субъект экономикасының 

экономикалық мәнін, 

бәсекелестік экономика 

жағдайындағы рөлі мен 

функцияларын, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің жұмыс істеуі 

мәселелері бойынша 

заңнамалық және нұсқаулық 

материалдарды анықтауға 

мүмкіндік береді./ Пәнді 

зерделеу шаруашылық 

жүргізуші субъектісі 

экономикасының 

білуге тиіс: бәсекелес 

экономикадағы шаруашылық 

субьектілерін құру және 

жұмыс істеу негіздерін; ШС 

принциптерін, мақсаттары 

мен функцияларын; 

фирманың өндірістік және 

еңбек ресурстарының 

экономикалық мәнін; 

фирманың қызметін 

талдаудың негізгі құралдары 

мен әдістерін.  

меңгеруі керек: фирманың 

бәсекеге қабілеттілік 

факторларын талдау; 

өндірістік қуаттылық 

мөлшерін және ресурстарға 

қажеттілікті есептеу; 

басқарудың экономикалық 

әдістерін қолдану; нақты 

проблемаларды анықтау; 

жобаларды іске асырудың оң 

Осы пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар 

білуге тиіс: шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін реттейтін 

заңнамалық және нормативтік құқықтық 

актілер; кәсіпорын қызметін сипаттайтын 

көрсеткіштердің заманауи жүйесін есептеу 

негіздері.       

меңгеруі керек: типтік әдістемелер мен 

қолданыстағы нормативтік құқықтық база 

негізінде шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін сипаттайтын 

экономикалық көрсеткіштерді есептеу; есеп 

айырысу нәтижелерін талдау және алынған 

қорытындыларды негіздеуге.  қабілетті: ШС 

қызметін сипаттайтын экономикалық 

көрсеткіштерді есептеудің, КС жұмысының 

және оның қызметінің тиімділігін арттыру 

бойынша негізгі бағыттар мен іс-шараларды 

анықтаудың қазіргі заманғы әдістемелерін 

және оның жекелеген бөлімшелерін білуі 

керек. 
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экономикалық мәнін, 

бәсекелестік экономика 

жағдайындағы рөлі мен 

функцияларын, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің жұмыс істеу 

мәселелері бойынша 

заңнамалық және нұсқаулық 

материалдарын анықтауға; 

шаруашылық жүргізуші 

субъект қызметінің 

практикасын салыстыра 

отырып зерделеуге, осы 

негізде шаруашылық 

жүргізуші субъектілерді 

басқарудың неғұрлым тиімді 

бағыттарын, нысандары мен 

әдістерін іздестіруге 

мүмкіндік береді. 

және теріс салдарын бағалау; 

өндіріс резервтерін анықтау.  

қабілетті: фирма қызметін 

жоспарлау дағдысы; 

жобалардың экономикалық 

тиімділігін бағалау әдістемесі; 

ресурстарды пайдалану 

көрсеткіштерін есептеу 

дағдысы. 

 

 

Пән атауы FAYa 2203 Техникалық ағылшын тілі / NNM2203 Салық және салық мониторингі 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Техникалық ағылшын тілінің негіздерін игере отырып, білім алушылар ғылым мен техниканы дамыту 

мәселелері бойынша шетелдік құрдастарымен қарым – қатынас жасау дағдыларына ие болады, олар қазіргі 

заманғы техникалық әлемнің дамуы туралы ақпарат алуға, қарапайым техникалық терминдермен жұмыс 

істеуге, техносфера саласындағы жаңа ашылулар туралы бейімделген мәтіндерді оқуға, сондай-ақ 

студенттерге әлемдік ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктері деңгейінде жалпыға бірдей танылған 

мәдениетаралық қарым-қатынас құралдарының біріне-қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді./ Білім 

алушыларда салық жүйесін құру және оның жұмыс істеу негіздері бойынша теориялық және практикалық 

білім кешенін қалыптастыру. Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау саласындағы білімді игеру, 

салықтық жоспарлау және болжау қажеттілігін негіздеуге мүмкіндік беретін заманауи экономикалық ойлауды 

қалыптастыру және салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің уақтылы түсуіне 

салықтық бақылауды жүргізу. 

Пререквизиттер Шетел тілі, Экономика негіздері, Бизнеске кіріспе 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі салық есебі / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық есебі,  Бухгалтерлік есеп және 

салық есебі бойынша зертханалық семинар 
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Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 3 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН)  

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК26, КК27  Меңгеруі тиіс: жалпы және Ағылшын техникалық курсы – әр түрлі білуге тиіс: шет тіліндегі Пәнді меңгеру нәтижесінде 
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 кәсіби салаларда ауызша, 

жазбаша және электронды 

нысандағы тұлғааралық қарым-

қатынас дағдысы; шетелдік 

көздерден ақпарат алу 

мүмкіндігі үшін қажетті 

көлемдегі шет тілі; шет 

тілдерінің бірінде сөйлеу және 

негізгі кәсіби қызметтің әртүрлі 

түрлеріне жататын мәтіндерді 

кәсіби бағытталған аудару 

дағдылары; кәсіби саладағы 

іскерлік қарым-қатынас 

дағдылары, ұжымда жұмыс 

істеу./ Салық жоспарларын 

жасау үшін экономикалық және 

әлеуметтік деректерді жинау, 

өңдеу және талдау,  салық 

жүктемесін талдау және 

ұйымның салық тәуекелдерін 

болжау әдістері және т.б. 

дағдыларға ие болу.рисков 

организации и тд. 

мамандықтар мен кәсіптердің тілі. Бұл 

көптеген қызмет түрлерін, техникалық 

қызмет көрсетуді және көптеген 

кәсіптерді қамтитын тілдің кең және 

көлемді категориясы.   / Білім 

алушыларда салық жүйесінің құрылуы 

және қызмет ету негіздері бойынша 

теориялық және практикалық білім 

кешенін қалыптастыру. Білім 

алушылардың салықтық жоспарлау 

және салықтық бақылау саласындағы 

білімдерін меңгеруі, салықтық 

жоспарлау және болжамдау 

қажеттілігін негіздеуге мүмкіндік 

беретін қазіргі заманғы экономикалық 

ойлауды қалыптастыру және 

салықтардың және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдердің уақтылы 

түсуіне салықтық бақылауды жүргізу. 

байланысты қамтамасыз ететін шет 

тілінің грамматикалық негіздері мен 

орфографиясы, жалпы және 

техникалық сипаттағы шет тілінің 

лексикалық минимумы; ақпаратты 

ұсыну және беру тәсілдері, әртүрлі 

ақпаратты ұсынудың, сақтаудың 

және өңдеудің негізгі форматтары. 

меңгеруі керек: кәсіби қызметте 

және тұлғааралық қарым-қатынаста 

шет тілі білімін пайдалану; шет 

тілінде жалпы сипаттағы әңгіме-

диалог жүргізу, сөздіксіз ақпарат 

іздеу мақсатында мамандық 

бойынша әдебиетті оқу, мамандық 

бойынша мәтіндерді сөздікпен 

аудару. 

қабілетті: жалпы және кәсіби 

салаларда ауызша, жазбаша және 

электронды нысандағы тұлғааралық 

қарым-қатынас 

дағдысымен;шетелдік көздерден 

ақпарат алу мүмкіндігі үшін қажетті 

көлемде шет тілімен;негізгі кәсіби 

қызметтің әр түріне жататын 

мәтіндерді кәсіби бағытталған 

аудару және шет тілдерінің бірінде 

ауызекі сөйлеу дағдылары;;кәсіби 

салада іскерлік қарым-қатынас, 

ұжымда жұмыс істеу дағдылары. 

білім алушылар: 

білуге тиіс: салық есебін 

нормативтік реттеу және 

салық есептілігін жасау 

тәртібін. 

меңгеруі керек: салық 

мөлшерін, салық салынатын 

базаны анықтау, салық 

режимдері мен 

жеңілдіктерін қолдану, 

салық есептілігін 

қалыптастыру.  

қабілетті: Қазақстан 

заңнамасына сәйкес салық 

есебін жүзеге асыру және 

салық есептілігін ұсыну. 

 

 

Пән атауы Өнеркәсіп статистикасы/Статистика және сандық қаржы 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері 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 
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талдаудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру. /Білім алушыларды  қаржы жүйесінде болып жатқан 

процестермен және құбылыстармен таныстыру (ЖҰӨ-ні бөлу және түпкілікті пайдалану, үй 

шаруашылықтарының, мемлекеттік мекемелердің, кәсіпорындардың бастапқы және түпкілікті кірістерін 

құру, негізгі қорларды жинақтау және т.б.) олардың сапалық сипаттамаларымен ажырамас байланыста 

олардың даму және қалыптасу заңдылықтары. 

Пререквизиттер Экономика негіздері, Экономика және өндірісті ұйымдастыру/Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы,  

Қаржы нарықтары, институттар мен құралдары 

Постреквизиттер Корпоративтік қаржы /Қаржылық менеджмент,  Мұнай-газ өндірісіндегі статистикалық есеп және есептілік / 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі статистикалық есеп және есептілік/Банктердегі статистикалық есеп және 

есептілік  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 4 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК30,КК31 Өнеркәсіп статистикасы 

көрсеткіштерінің өнеркәсіп 

экономикасына әсерін бағалай 

білу , өнеркәсіп индексін 

есептеу дағдыларын көрсету. 

Мүмкін болатын 

статистикалық сандық 

деректерді және т.б. 

қалыптастыруға, әзірлеуге 

және талдауға қабілетті./ 

Статистикалық ақпаратты 

өңдеу, ауыспалы деректерге 

басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін гипотезаларды 

бағалау және тексеру 

алгоритмдерін пайдалану 

дағдылары. Қаржы көмегімен 

ол өндірістік процестерде және 

қоғамның басқа 

қажеттіліктерінде қаражатты 

қалыптастыру, бөлу және 

пайдалану процестерін жүзеге 

асырады. 

Пәннің мазмұны келесі мәселелерді қамтиды: 

«Өнеркәсіп статистикасы» курсына кіріспе және 

оның ғылыми негіздері, өнеркәсіп 

статистикасының пәні, әдісі мен міндеттері; 

статистикалық ақпарат көздері; статистикалық 

бақылау материалдарын топтастыру және 

жинақтау; еңбек өнімділігі статистикасы; жалақы 

статистикасы; негізгі қорлар статистикасы; өзіндік 

құн статистикасы және т.б./ Курс қаржы жүйесінде 

болып жатқан процестер мен құбылыстарды 

(ЖҰӨ-ні бөлу және түпкілікті пайдалану, үй 

шаруашылықтарының, мемлекеттік мекемелердің, 

шаруашылық жүргізуші субъектінің бастапқы 

және түпкілікті кірістерін құру, негізгі қорларды 

жинақтау және т.б.) олардың сапалық 

сипаттамаларымен ажырамас байланыста олардың 

дамуы мен қалыптасуының заңдылықтарын 

сипаттайды. 

білуге тиіс: статистиканың пәні, әдісі және міндеттері; 

өнеркәсіп статистикасының әдісі мен міндеттері; еңбек 

өнімділігінің статистикасы; жалақы статистикасы; негізгі 

қорлардың статистикасы; өзіндік құн статистикасы және 

т.б.  

меңгеруі керек: статистикалық ақпаратты жинау және 

тіркеу; бақылау материалдарын алғашқы өңдеу және 

бақылау жүргізу; статистикалық көрсеткіштерді 

есептеуді орындау және негізгі тұжырымдарды 

тұжырымдау; әлеуметтік экономикалық процестердің 

сандық және сапалық өзара байланысын талдау; алынған 

есептеулер негізінде практикалық пайдалану үшін 

негізделген қорытындылар мен ұсыныстарды 

тұжырымдау.  

қабілетті: экономикалық зерттеулерде әртүрлі 

статистикалық әдістерді пайдалану; қойылған міндетке 

сәйкес экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық 

құралдарды таңдау, есептеулер нәтижелерін талдау және 

алынған қорытындыларды негіздеу және т.б. 

 

 

Пән атауы Жобаларды басқару / Бизнес процестерді басқару 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Жобаларды басқару мәселелері бойынша кешенді теориялық және қолданбалы білімді қалыптастыру және 
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жобалық менеджмент саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың әдістемелік негізін құру; нақты 

жобаларды жүзеге асыру үшін жоба командасының жұмысын ұйымдастыру,  инвестициялық жобалардың 

тиімділік түрлерін, олардың коммерциялық тиімділігін талдау және бағалау әдістерін зерделеу және тәуекел 

факторлары мен белгісіздікті ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалау ерекшеліктерін зерттеу 

бойынша білімді меңгеру./ Компанияны  басқару білімін, үдерістік басқару әдіснамасы негізінде 

шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің өндірістік, маркетингтік, инновациялық, кадрлық және 

қаржылық салаларын басқару дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттер  Экономика және өндірісті ұйымдастыру/Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, Бизнеске кіріспе, 

Менеджмент негіздері,  Көшбасшылық 

Постреквизиттер Қаржылық  менеджмент, Мұнай-газ өндірісіндегі басқару есебі /Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі 

басқару есебі,  Мұнай- газ өндірісіндегі бизнес талдау /Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау, 

Коммерциялық банктердің қызметін бизнес талдау  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

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

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 4 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

 

КК32,33 

Командада жұмыс істеу, 

жобалық құжаттаманы жасау, 

MS Project бағдарламасында 

жұмыс істеу, жобаларды 

басқару саласындағы ұлттық 

және халықаралық 

стандарттармен жұмыс істеу 

дағдылары (тәжірибе алу) 

болуы тиіс./ Әр түрлі басқару 

түрлерінің артықшылықтары 

мен кемшіліктерін және оларды 

қолданудың салдарын бағалау, 

бизнес-процестерді модельдеу 

және бизнес-процестерді 

оңтайландыру үшін ақпараттық 

технологияларды пайдалану 

дағдылары мен дағдыларына ие 

болады. 

Пәнде пәннің модулдері мен тақырыптары 

көрсетілген: 1-бөлім. Жобаны басқарудың 

теориялық және әдіснамалық аспектілері. 2-бөлім. 

Жобаны басқару процестерінің негізгі топтары. 3-

бөлім. Жүйелік тәсіл шеңберіндегі жобаны 

басқарудың негізгі ішкі жүйелері. 4-бөлім. 

Жобалық қызметті басқарудың бағдарламалық 

өнімдері. / Осы курсты оқу нәтижесінде білім 

алушылар басқаруға үдерістік тәсіл 

тұжырымдамасының эволюциясы туралы, үдерістік 

басқару әдіснамасы мен қағидаттары туралы, 

бизнес-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. 

жобаларды басқарудың заманауи технологиялары мен 

құралдарын  зерделеу;  

бизнес - жоспарды, жоба жарғысын, жобаны басқару 

жоспарын өз бетінше әзірлеу білігін қалыптастыру;  

жобалау командасында жұмыс істеу, жобалау 

командасын басқару дағдыларын қалыптастыру. 

 

 

Пән атауы KF 2216 Корпоративтік қаржы /FM 2216 Қаржылық менеджмент 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушыларда акционерлік үлгідегі компаниялар (корпорациялар) мысалында қаржыны ұйымдастыру 

және басқару саласында теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, экономикалық 

тиімді қаржылық және инвестициялық шешімдерді әзірлеу, шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
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процестерін және жұмыс істеуінің өзара іс-қимылын меңгерту./ Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі қаржылық 

менеджменттің орны, ақша ағындары мен капиталды басқару технологиялары туралы қазіргі заманғы 

білімнің біртұтас жүйесін қалыптастыру, шаруашылық жүргізуші субъектінің стратегиялық және нақты 

мақсаттарын ескере отырып, қаржылық шешімдер қабылдау кезінде қаржылық құралдар мен қаржылық 

менеджмент әдістерін қолдануға үйрету. 

Пререквизиттер Қаржы нарықтары, институттар мен құралдары, Бизнес процестерді басқару 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі басқару есебі /  Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі басқару есебі,  Мұнай-газ 

өндірісіндегі бюджеттеу /Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бюджеттеу 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 4 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) Құзыреті 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК35,36 

 

Білім алушыларда 

корпорациялардың 

(акционерлік қоғамдардың) 

инвестициялық, қаржылық, 

кредиттік және дивидендтік 

саясаттарын бағалау мен 

негіздеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Корпорацияның қаржылық 

есептілігі мен нормативтік-

құқықтық ақпарат негізінде 

корпорация қызметіндегі 

қаржылық проблемаларды 

анықтау және оларды 

қолданудың әлеуметтік, 

экономикалық және қаржылық 

салдарларын болжау негізінде 

оларды жою үшін іс-шаралар 

ұсыну дағдыларын 

қалыптастыру./ Әртүрлі меншік 

нысанындағы шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің 

есептілігінде қамтылған 

қаржылық, бухгалтерлік және 

өзге де ақпаратты талдау және 

түсіндіру және алынған 

мәліметтерді басқарушылық 

шешімдер қабылдау үшін 

пайдалануға қабілеті. 

Қаржылық тұрақтылыққа қол 

жеткізу, алынған таза кірісті 

барынша арттыру, компания 

иелерінің меншігі мен әл-

ауқатын арттыру мақсатында 

корпорациялардың қаржысын 

ұйымдастырудың негіздерін 

игеруде оқытушыларды 

теориялық және практикалық 

даярлауды қамтамасыз ету, 

оларды оңтайландыру және 

тиімді басқару./ Қаржылық 

менеджменттің мақсаты мен 

міндеттерін игеруде білім 

алушылардың  теориялық және 

практикалық дайындығын 

қамтамасыз ету. Негізгі назар 

қаржы жобаларын бағалау 

кезінде қаржылық шешімдер 

қабылдау тәсілдерін әзірлеуге, 

дивидендтік саясатты таңдауға, 

қор және кредит нарықтарының 

қаражатын тарту негізінде 

капиталдың ұтымды құрылымын 

қалыптастыруға, қаржы 

активтерін басқаруға, сондай-ақ 

тәуекелдерді бағалау және азайту 

тәсілдеріне бөлінеді. 

білуге тиіс: корпорациялардың 

қаржы айналысының функциялары 

мен тетігі; корпорациялардағы 

активтерді және оларды 

қаржыландыру көздерін басқару 

негіздері; корпорацияның 

инвестициялары мен қаржылық 

қызметін жүзеге асыру нысандары; 

қаржылық есеп айырысуларды 

жүргізу негіздері. 

меңгеруі керек: 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. 

қабілетті: қаржылық талдау үшін 

ақпаратты жинау мен өңдеудің 

қазіргі заманғы әдістерін; 

корпорациялардың қаржылық 

жағдайын сипаттайтын 

экономикалық құбылыстар мен 

білуге тиіс: қаржылық 

менеджменттің функциялары мен 

әдістері; қаржылық менеджменттің 

базалық тұжырымдамалары; 

жобаның және компанияның 

құнын басқару ерекшеліктері; 

капитал құрылымы және 

дивидендтік саясат. 

 меңгеруі керек: ақша ағынының 

болашақ және ағымдағы құнын 

есептеу;инвестициялық 

жобаларды талдау; инвестициялық 

жобаның ақша ағындарын болжау; 

негізгі және айналым капиталын 

басқару, дивидендтік саясатты 

қалыптастыру.  

қабілетті: капиталдың құны мен 

құрылымын талдау; өндірістік 

және қаржылық тәуекелді бағалау; 

операциялық талдау 
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процестерді талдаудың әдістері мен 

тәсілдерін; корпорацияның 

шаруашылық қызметі деңгейінде 

қаржылық қызметті сипаттайтын 

экономикалық көрсеткіштерді 

есептеу мен талдаудың қазіргі 

заманғы әдістерін. 

 

 

Пән атауы UU3218  Мұнай-газ өндірісіндегі басқару есебі / UU 3218 Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі басқару 

есебі 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Мұнай-газ өндірісінде және кәсіпкерлік қызметте басқару есебін ұйымдастыру және оның әдіснамасы 

негізінде білім алушыларда басқару шешімдерін қабылдау үшін есепке алу ақпаратын пайдалану бойынша 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пререквизиттер ХҚЕС бойынша қаржылық есеп, Жобаларды басқару /Бизнес процестерді басқару 

Постреквизиттер Мұнай- газ өндірісіндегі бизнес талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау/Коммерциялық 

банктердің қызметін бизнес талдау, Мұнай-газ өндірісіндегі бюджеттеу/Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

бюджеттеу 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестр 5 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК38 Басқарушылық есепке алу, 

бюджеттеу әдістері мен 

тәсілдерін шешім қабылдау 

процесі контексінде іс жүзінде 

қолдануға қабілетті. 

Компанияларды қаржылық 

басқару процесінде 

стратегиялық және тактикалық 

шешімдер қабылдау үшін 

басқарушылық ақпараттық 

жүйелерді құру кезінде алған 

білімдерін қолдануға құзыретті 

болу. 

Курста басқару есебі мен ішкі есеп беру 

жүйелерінің негізгі түсініктері мен ұйымдастыруы 

зерттеледі, компанияның ақпараттық ағындарын 

ұйымдастыру және оларды басқару шешімдерін 

қабылдау үшін пайдалану мәселелері 

қарастырылады. Басқару есебін білу басқару 

функцияларын орындау үшін экономикалық 

ақпаратты құруға мүмкіндік береді, оған мыналар 

жатады: жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, 

басқару шешімдерін қабылдау. 

білуге тиіс: жоспарлау, нормалау, бюджеттеу, талдау, 

бақылау теориялары мен практикасы өндірістік, жедел, 

ішкі есепке алу; басқару есебі механизмінің маңызды 

құрамдас бөлігін. 

меңгеруі керек: фирмаішілік экономикалық ақпаратты 

қалыптастыру және өңдеу, ақпарат алмасуды 

ұйымдастыру. 

қабілетті: экономикалық ақпаратты өңдеудің арнайы 

әдістерін, тәсілдерін және тәсілдері, басқарушылық 

шешімдер қабылдаудың әртүрлі салаларында есепке 

алу-талдау ақпаратын алу, өңдеу, жүйелеу және 

пайдалану дағдыларына. 

 

 

Пән атауы BNP 4209 Мұнай-газ өндірісіндегі бюджеттеу / BSP 4209 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бюджеттеу 

Пән циклі БП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Компания бюджеттерінің жүйесін әзірлеу туралы  білімін бекіту және тереңдету; бюджеттерді 

қалыптастырудың әртүрлі әдістері; компанияның нақты көрсеткіштерінің бюджетке салынғаннан 
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ауытқуларына талдау жүргізу; ауытқу себептерін анықтау және жіктеу және т.б. 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі басқару есебі /  Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі басқару есебі,  Бухгалтерлік 

есеп және салық есебі бойынша зертханалық семинар 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік ақпараттық жүйелер/Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелері/ Қазіргі заманғы банктік технологиялар  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 7 
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Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК40 Дағдыларды игеру: компания 

бюджетінің жүйесін әзірлеу; 

шаруашылық жүргізуші 

субьектілердің қызметін 

неғұрлым тиімді жоспарлау 

үшін бюджеттерді 

қалыптастырудың әртүрлі 

әдістерін қолдану; 

компанияның нақты 

көрсеткіштерінің бюджетке 

салынғаннан ауытқуларына 

талдау жүргізу; ауытқулардың 

себептерін анықтау және 

жіктеу; ауытқуларды талдау 

қорытындылары бойынша 

компания басшылығына 

талдамалық қорытындылар мен 

ұсынымдар қалыптастыру. 

Курстың кіріспе бөлімінде компаниялардағы 

бюджеттеу мақсаттары мен міндеттері, бюджеттеу 

жүйесін қалыптастыру принциптері, компания 

бюджеттерінің түрлері, шаруашылық жүргізуші 

субъектінің жылдық бюджеттерін дайындау, келісу 

және бекіту кезеңдері туралы жалпы түсінік беруге 

арналған бірнеше дәрістер қарастырылған. Сондай-

ақ бюджетті дайындаудың және оларды 

компанияны жедел басқаруда пайдаланудың негізгі 

тәсілдері қаралатын болады. Бұдан әрі нақты 

мысалдарда компанияның бюджет жүйесін 

классикалық қалыптастыру алгоритмі ашылады.  

білуге тиіс: басқару есебінің негіздері және оның 

Бюджеттік жоспарлаудағы рөлі; бюджеттік 

нормативтер, сондай-ақ бюджеттерді құру техникасы; 

жиынтық бюджеттің атқарылуына жоспар-факті талдау 

және принциптері. 

меңгеруі керек: ұйым бөлімшелерінде және одан тыс 

жерлерде жоспарлар мен бюджеттерді әзірлеу үшін 

қажетті ақпаратты жинау; бюджеттік басқару кезіндегі 

экономикалық құбылыстарды, процестерді өзара 

байланыста талдау; кірістер мен шығыстарды, 

компанияның ақша ағынын жоспарлау және болжау; 

жүйелік және логикалық талдау мен синтезді, 

салыстырмалы және құрылымдық талдауды, 

модельдеуді пайдалану. 

қабілетті: экономикалық деректерді жинау, өңдеу 

және талдаудың қазіргі заманғы әдістерін; бюджеттерді 

қалыптастыратын көрсеткіштер жүйесін құру, есептеу 

және талдау негіздерін; бюджеттік жоспарлау әдістері 

мен құралдарын; қаржылық экономикалық талдау 

жүргізу тәсілдері мен әдістемесін. 

 

 

Пән атауы RFUNgP 3302 Мұнай- газ өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп /RFUSP 3302 Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердегі кеңейтілген қаржылық есеп 

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын, оның ішінде бизнес бірлестіктерін есепке алуды, 

пайдаға салынатын салықты есепке алуды, қаржы құралдарын есепке алуды зерделеу, корпоративтік 

инвестицияларға кіріспе, қаржылық есептілікті шоғырландыру, бірлескен шаруашылық жүргізуші 

субъектілерге қатысу, мұнай-газ саласындағы компаниялар мен кәсіпкерлік субъектілеріндегі валюта 

бағамдарының өзгеруінің әсерін зерделеу. 

Пререквизиттер Бухгалтерлік есеп негіздері, ХҚЕС бойынша қаржылық есеп 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі салық есебі /Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық есебі, Мұнай-газ өндірісіндегі 

бухгалтерлік ақпараттық жүйелер / Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік ақпараттық жүйелері/ Қазіргі 
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заманғы банктік технологиялар, Бухгалтерлік есеп және салық есебі бойынша зертханалық семинар 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестр 5 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 
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КК44 

 

Алынған білімді әдетте тәжірибелік  

қызметте туындайтын жағдайларда 

қолдануға қабілетті, мұнай-газ 

саласындағы және кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі компанияның 

қызметін сипаттайтын экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті 

бастапқы деректерді дайындауға 

қабілетті. ХҚЕС-тегі өзгерістердің 

салдарын, сондай-ақ аудит рәсімі 

кезінде кездесетін ағымдағы 

проблемаларды түсінуге қабілетті. 

Кеңейтілген қаржылық есеп қаржылық есеп 

негіздерін тереңірек зерттеуді және кеңейтуді 

қамтиды. Курс ҚЕХС қолданумен байланысты 

тақырыптық зерттеулерді және олардың 

өзгерістерін қамтиды. Кеңейтілген қаржылық 

есепті зерделейтін білім алушылар ХҚЕС-тегі 

өзгерістердің салдарын, сондай-ақ мұнай-газ 

өндірісі мен кәсіпкерлік субъектілеріндегі аудит 

рәсімі кезінде тап болатын ағымдағы 

проблемаларды білуі және түсінуі қажет./ Курс 

ҚЕХС қолданумен байланысты тақырыптық 

зерттеулерді және олардың өзгерістерін 

қамтиды. Жетілдірілген қаржылық есепті 

зерделейтін білім алушылар  ХҚЕС-тегі 

өзгерістердің салдарын, сондай-ақ кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі аудит рәсімі кезінде 

кездесетін ағымдағы проблемаларды білу және 

түсіну қажет. 

білуге тиіс: басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін ақпаратты қалыптастыру құралы ретінде 

бухгалтерлік және қаржылық есептің (ілгері) рөлін 

түсіну, бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың 

әдістері мен әдістерін тәжірибелік қолдану. 

меңгеруі керек: мұнай-газ компанияларында және 

әртүрлі кәсіпкерлік субъектілерінде есепке алуды 

ұйымдастыру кезінде ҚЕХС талаптарын пайдалана 

білу, ҚЕХС өзгерістерінің салдарын, сондай-ақ 

аудит рәсімі кезінде кездесетін ағымдағы 

проблемаларды түсіну. 

қабілетті: ҚЕХС өзгерістерінің салдарын, сондай-

ақ аудит процедурасы кезінде кездесетін ағымдағы 

мәселелерді шешуге  

 

 

Пән атауы BANgP 3307 Мұнай- газ өндірісіндегі бизнес талдау /BASP 3307  Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау 

Major*/ BADKB 3307 Коммерциялық банктердің қызметін бизнес талдау Minor* 

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Бизнес қызметін талдаудың әдіснамасы мен қазіргі заманғы практикасын тереңдете зерделеу, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің проблемаларын диагностикалаудың талдамалық әдістерін меңгеру және бизнестің 

бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған жедел тактикалық және стратегиялық 

басқарушылық шешімдерді негіздеу./ Білім алушыларда банкте бизнес талдау жүргізу дағдылары мен 

іскерліктерін қалыптастыру. Пассивті және белсенді операциялар, шығыстар, кірістер және қаржылық 

нәтижелер бойынша талданатын банктің қызметіндегі өзгерістердің қалыптасқан үрдістерін және жиынтық 

активтердің рентабельділігін зерделеу, банк қызметінің жекелеген бағыттарындағы қалыптасқан өзгерістерге 

бағалау жүргізу білігін иелену. 

Пререквизиттер Мұнай- газ өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп / Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі кеңейтілген 

қаржылық есеп,  Мұнай-газ өндірісіндегі басқару есебі / Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі басқару 

есебі,  Жобаларды басқару / Бизнес процестерді басқару, ХҚЕС бойынша қаржылық есеп 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік ақпараттық жүйелер / Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелері   / Қазіргі заманғы банктік технологиялар, Қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестр 6 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК45 Талдау, жинақтау қабілеті бар 

мамандарды даярлау; 

Курс бизнестің қажеттіліктерін тануға және оның 

мәселелерін шешуге арналған.  Бұл мүдделі 

Білім алушылар курсты зерделеу нәтижесінде  

білуі тиіс: өндірістік және коммерциялық 
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экономикалық саясат 

саласындағы іс-шараларды 

бағалау және стратегиялық 

шешімдер қабылдау үшін 

талдамалық материалдар 

дайындау; экономикалық 

есептеулер жүргізу үшін 

әртүрлі ақпарат көздерін талдау 

және пайдалану; шаруашылық 

жүргізуші субъектілер 

қызметінің негізгі 

экономикалық 

көрсеткіштерінің болжамын 

жасау болып табылады. 

тараптар арасындағы байланыс ретінде жұмыс 

істейтін міндеттер мен әдістердің жиынтығы.  

Пәнді оқытудың міндеттері: Білім алушыларды 

бизнес-талдау техникаларымен таныстыру; 

бизнес-процестерді тануға икемді аналитикалық 

ойлау дағдыларын қалыптастыру, проблемаларды 

анықтау және ұйымда өзгерістер енгізу бойынша 

ұсыныстар әзірлеу. Олар ұйымның құрылымын, 

саясатын және қызметін түсінуге көмектеседі. 

Сондай-ақ, олар бизнеске өз мақсаттарына жетуге 

көмектесетін шешімдерді ұсына алады./ Оқу 

курсында коммерциялық банктің қызметіне талдау 

жүргізудің теориялық және қолданбалы аспектілері 

баяндалған. Бизнесті талдаудың негіздері бизнес-

процестерді терең зерттеу және осы процестердің 

белгілі бір тиімділік критерийлеріне сәйкестік 

деңгейін анықтау болып табылады. Бизнесті талдау 

басқарудың негізделген шешімдерін қабылдау үшін 

бухгалтерлік аналитикалық ақпаратты қолдана 

білуге бағытталған. 

кәсіпкерліктегі шаруашылық және экономикалық 

процестерді дұрыс түсіну үшін талдаудың арнайы 

әдістерін; экономикалық зерттеулердің ауқымын 

анықтау. 

меңгеруі керек: абстрактілі ойлау, талдау, синтездеу; 

шаруашылық жағдайдың толық сипаттамасын әзірлеу; 

экономикалық зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін. 

қабілетті: шаруашылық жүргізуші субъектілер 

қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштерінің 

болжамын құру, басқарушылық шешімдерді әзірлеу. 

 

 

 

 

 

Пән атауы NUNgP 3303 Мұнай-газ өндірісіндегі салық есебі /  NUSP3303  Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық есебі 

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушыларда салық есебін жүргізу және салық есептілігін жасау саласында білім қалыптастыру, сондай-

ақ салық тіркелімдерін қалыптастыру тәртібін, салық саясатын, тікелей және жанама салықтарды есептеу 

әдістемесін және мұнай-газ өндірісі мен кәсіпкерлік субъектілерінде салық есептілігін жасау тәртібін 

зерделеу. 

Пререквизиттер Салық және салық мониторингі, ХҚЕС бойынша қаржылық есеп 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік ақпараттық жүйелер/Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелері   / Қазіргі заманғы банктік технологиялар, Бухгалтерлік есеп және салық есебі бойынша 

зертханалық семинар 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 
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басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестр 6 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК47 Салық декларацияларын 

жасаудың практикалық 

дағдыларын; салық 

тіркелімдерін жүргізу тәртібін; 

кейінге қалдырылған 

салықтарды және т.б. көрсете 

Курс мұнай-газ өндірісіндегі салық есебінің 

нысандары, субъектілері мен ерекше әдістерін және 

ҚР салық салу жүйесіндегі салық саясатын 

зерделеуге, кірістер мен шегерімдерді дұрыс 

қалыптастыру, салық төлемдерінің сомаларын 

анықтау және мұнай-газ өндірісіндегі салық есебін 

білуі керек: салық есебін нормативтік реттеу және 

салық есептілігін жасау тәртібін. 

меңгеруі керек: салықтардың мөлшерін, салық 

салынатын базаны анықтауды, салық режимдері мен 

жеңілдіктері, салық есептілігін қалыптастыру. 

қабілетті: Қазақстан Республикасының заңнамасына 
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отырып, қаржылық нәтижелер 

туралы есепті жасау 

ережелерін білуі тиіс. 

ұйымдастыру бойынша теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды дарытуға мүмкіндік 

береді./ Курс ҚР салық салу жүйесіндегі салық 

есебі 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. 

сәйкес салықтық есепке алуды жүзеге асыруға және 

салықтық есептілікті ұсынуға. 

 

 

Пән атауы BISNgP 4301 Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік ақпараттық жүйелер / BISSP BISSP 4301 Кәсіпкерлік 

субъектілерінің бухгалтерлік ақпараттық жүйелері   Major*/ SBT 4301 Қазіргі заманғы банктік технологиялар 

Minor* 

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушыларда мұнай-газ субъектілері мен кәсіпкерлік субъектілерінде есеп жүргізу бойынша негіз 

қалаушы білімді қалыптастыру және бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен есепке алу процесін жүзеге 

асыру мен қаржылық есептілікті жасаудың тәжірибелік дағдыларын алу./ Банктік ақпараттық жүйелер мен 

технологияларды құрудың негізгі тұжырымдамаларын қарастыру, білім алушыларды қашықтықтан банктік 

қызмет көрсетумен және корпоративтік жүйелердегі ақпараттық процестермен және ақпараттық 

байланыстармен таныстыру. 

Пререквизиттер Жобаларды басқару / Бизнес процестерді басқару,  Бухгалтерге арналған Excel (тәжірибе) 

Постреквизиттер Дипломалды тәжірибе 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 
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оқыту; интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс - кеңес, «сұрақ-

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестр 7 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК17 Қойылған экономикалық міндеттерді 

шешу үшін қажетті деректерді жинауды, 

талдауды және өңдеуді жүзеге асыруға, 

қойылған міндетке сәйкес 

экономикалық деректерді өңдеу үшін 

аспаптық құралдарды таңдауға, 

есептеулер нәтижелерін талдауға және 

алынған қорытындыларды негіздеуге, 

талдамалық және зерттеу міндеттерін 

шешу үшін қазіргі заманғы техникалық 

құралдар мен ақпараттық 

технологияларды пайдалануға қабілетті.  

Коммуникативті мәселелерді шешу үшін 

Бұл пән компьютерлік есепке алу мәселелерін 

қарастырады. Пән тиімді шешім қабылдау процесі 

үшін заманауи бухгалтерлік  бағдарламаларды 

пайдалануда қажетті дағдыларды үйренеді. 

Осындай қосымшалардың жеке тәжірибесі арқылы 

білім алушылар  пайдалы ақпарат алу үшін 

ақпаратты тиімді және дәл басқаруға қажетті 

дағдыларды алады. Пән мұнай-газ өндірісінде 

бағдарламаларды қолданудың тиімді әдістеріне 

бағытталған./ Пән шағын және орта бизнес 

субъектілеріндегі есеп жұмыстарын 

автоматтандыру ерекшеліктерін қарастырады. Пән 

кәсіпкерлік субъектілерінде тиімді шешім қабылдау 

білуі керек: бухгалтерлік есепті нормативтік 

реттеу және оны автоматтандырылған жүргізу 

тәртібін. 

меңгеруі керек: нормативтік талаптарды 

ескере отырып, бухгалтерлік жазбаларды, 

әртүрлі бағдарламалық қамтамасыз етудегі 

қаржылық және басқарушылық есептілікті 

қалыптастыру. 

қабілетті: бухгалтерлік және басқарушылық 

есеп жүргізу үшін бухгалтерлік 

бағдарламалық өнімдерді пайдалану, 

бухгалтерлік операциялардың негізділігін 

дәлелдеу. 
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заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды қолдана 

алады, экономикалық мәселелерді 

шешуге қажетті банктік деректерді 

жинауға, талдауға және өңдеуге, 

заманауи банктік технологияларды 

қалыптастыруға байланысты 

операцияларды жүргізуге қабілетті. 

процесі үшін бухгалтерлік есеп бойынша заманауи 

бағдарламаларды пайдалану үшін қажетті 

дағдыларды үйретеді. Пән бухгалтерлік 

қосымшалар қағидаттары бойынша талқылауларды 

және бизнес саласында қосымшаларды 

пайдаланудың тиімді әдістеріне шоғырланған./ 

Курс заманауи банктік технологияларды, соның 

ішінде: ұйымды басқарудағы ақпараттық 

процестерді, банктік ақпараттық жүйелерді 

зерттеуге мүмкіндік береді. Курста банктік 

автоматтандырылған жүйелердің өмірлік циклінің 

негізгі процестерін жүзеге асыру: қашықтан банктік 

қызмет көрсету және оның түрлері, қолма-қол 

ақшамен операцияларды автоматтандыру, 

пластикалық карталармен есеп айырысуды 

ұйымдастыру, қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды 

автоматтандыру, сонымен қатар банктік 

электрондық қызметтерді дамытудың заманауи 

тенденциялары т.б. қарастырылады. 

 

 

Пән атауы UOMSFOS 4304 Қоғамдық секторға арналған қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес 

есеп және есептілік / ByuUO 4304 Бюджеттік есеп және есептілік Major*/ BUO 4304 Банктік есепке алу және 

есептілік Minor* 

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушыларға халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мемлекеттік сектор 

субъектілерінің есеп беруінің теориялық аспектілері мен тәжірибесі туралы жан-жақты білім алу./ 

Мемлекеттік кәсіпорындарда бухгалтерлік есеп жүргізу бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру.  

Бюджет жүйесін, бюджеттік сыныптаманы басқару бойынша нормативтік және заңнамалық актілер мен 

Үкімет қаулыларын зерделеу; қаржы органдарында ҚР мемлекеттік бюджетінің орындалуы бойынша есептік 

ақпаратты дайындауды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тиісті ұйымдарға 

белгіленген мерзімде шығыстар сметасының орындалуы туралы есептілікті жасау./ Білім алушыларда банкте 

бухгалтерлік есеп техникасын меңгеру, бухгалтерлік жазбаларда банк операцияларын көрсету  бойынша 

білімді  қалыптастыру және бекіту.  Коммерциялық банктердің қызметін басқару мақсатында бухгалтерлік 

есептің ақпараттық мүмкіндіктерін ашу және екінші деңгейдегі банктерде есеп жүргізудің салалық 

ерекшеліктерін қолдана білуде білім алушылардың теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз 

ету. 
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Пререквизиттер Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі кеңейтілген қаржылық есеп,  ХҚЕС бойынша қаржылық есеп 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіби аудит / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит/ Банктік қадағалау және 

аудит  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 7 
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Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК48 Бюджеттік ұйымдарда есеп жүргізу бойынша 

есептік және нормативтік ақпаратпен жұмысты 

жүзеге асыру, Қазақстанның бюджет және салық 

заңнамасында еркін бағдарланып, шығыстар 

сметасының орындалуы туралы есеп жүргізуге 

және есептілік жасауға қабілетті. Құжат 

айналымын жүргізуге және халықаралық 

қаржылық есептілік стандарттарының 

тұжырымдамалары мен қағидаттарын практикалық 

қызметте қолдануға; қоғамдық сектор 

ұйымдарының қаржылық есептілігін халықаралық 

қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес 

қалыптастыруға қабілетті.  / 

Банк саласының бастапқы құжаттармен жұмыс 

істеуге, қаржылық операциялар бойынша 

нормативтік актілерді қолдануға, экономикалық 

көрсеткіштерін талдауға қабілетті. Банктердің есеп 

саясатын қалыптастыру, банктердің есеп 

операцияларын құжаттамалық ресімдеу, есеп 

тіркелімдерін өңдеу және банктердің қаржылық 

есептілігін қалыптастыру бойынша практикалық 

дағдылары бар. 

Бұл пән ҚСХҚЕС-тің түсінігін, мақсаттары мен 

міндеттерін, сондай-ақ бухгалтерлік есепті жүргізу 

қағидаттарын және қаржылық есептілікті жасаудың 

сапалық сипаттамаларын қарастырады. Сондай-ақ 

қорлар, негізгі құралдар, қызметкерлерге 

сыйақылар, резервтер, шартты міндеттемелер мен 

шартты активтер, шоғырландырылған қаржылық 

есептілікті жасау және т.б./ Курста бюджеттік 

ұйымдардағы бюджеттік есептің қағидалары мен 

міндеттері, бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік 

есепті ұйымдастыру тәртібі, активтердің есебі, 

ақша қаражатының есебі, есеп айырысулардың 

есебі, салық органдарына міндетті төлемдердің 

түсуі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

бюджетінің кассалық атқарылуының есебі, 

бюджеттік ұйымдардың есептілігі дәйекті түрде 

қаралды./ Пәнді меңгерудің мақсаты білім 

алушыларда Қазақстан банкінің нормативтік 

актілерімен және бухгалтерлік есеп пен қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарымен 

белгіленген ережелерге сәйкес ҚР кредиттік 

ұйымдарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 

және жүргізу тәртібі саласында теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып 

табылады. 

білуі керек: бюджеттік мекеме 

сметасының, бюджеттің 

орындалуының бухгалтерлік есебін 

ұйымдастыру қағидаларын; 

бюджетті орындау бойынша 

нормативтік құқықтық құжаттарды 

және бюджеттік ұйымдардың кіріс 

және шығыс сметаларын; 

халықаралық стандарттарды және 

қаржылық есептілікті. 

меңгеруі керек: тиісті бухгалтерлік 

құжаттар мен есеп регистрлерінде 

шаруашылық операцияларды 

көрсету. 

қабілетті: бюджеттік мекемелердің 

есептілігін қалыптастыру үшін 

деректерді жинау, өңдеу және 

талдау дағдылары. 

білуі керек: қаржы секторы 

ұйымдарында есепке алу 

ерекшеліктерін. меңгеруі керек: 

қаржы ұйымдарының 

ерекшеліктерін ескере отырып, есеп 

жүргізу және есептілік жасау; 

депозиттік және кредиттік 

операцияларды есепке алу, 

сақтандыру сыйлықақыларын 

есептеу және олардың есебін 

бухгалтерлік есеп жүйесінде 

жүргізу. қабілетті: қаржы 

ұйымдарында бухгалтерлік есепті 

жүзеге асыру, есептің таңдап 

алынған әдістерін негіздеу және 

олар бойынша қорытынды беру. 
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Пән атауы SUONgP 4305 Мұнай-газ өндірісіндегі статистикалық есеп және есептілік / SUOSP 4305 Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі статистикалық есеп және есептілік Major*/ SUOB 4305 Банктердегі статистикалық есеп 

және есептілік Minor* 

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушылардың экономикалық дүниетанымын қалыптастыру, ақпаратты жинау, өңдеу және талдау, 

статистикалық есеп және есептілік жүйесін және оның аналитикалық мүмкіндіктерін білу. Мұнай-газ 

саласындағы компанияларда және кәсіпкерлік субъектілерінде статистикалық есепке алу бойынша, сондай-ақ 

талдау және статистика әдістері негізінде тиімді басқару шешімдерін қабылдаудың қазіргі заманғы ғылыми 

және практикалық білім кешенін меңгерту./ Білім алушыларда  банктердегі  статистикалық деректерді жинау, 

өңдеу, талдау және статистикалық есептілік жасау біліктерін қалыптастыру.  Сондай-ақ  тиімді басқару 

шешімдерін қабылдау үшін банк статистикасының әдістері мен талдауын білу негізінде білім кешенін жинау. 

Пререквизиттер Экономикадағы математика, Өнеркәсіп статистикасы /Статистика және сандық қаржы 

Постреквизиттер Қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 7 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК49 Экономикалық қауіпсіздіктің ықтимал 

қатерлерін болжау мақсатында 

статистикалық деректер негізінде 

әлеуметтік экономикалық процестерді 

зерттеу қабілеті; ықтимал 

экономикалық тәуекелдерге талдау 

жүргізу және баға беру, даму 

серпінінің болжамдарын жасау және 

негіздеу қабілеті/ҚР банктеріндегі 

статистикалық байқаудың ағымдағы 

жай-күйіне талдамалық зерттеуді 

орындауға, сондай-ақ қаржы 

мекемелерін статистикалық  

байқаудың халықаралық тәжірибесін 

пайдалануға; банктердің қызметіне 

статистикалық байқаудың 

қолданыстағы жүйесін реформалау 

қажеттілігін анықтайтын факторларды 

анықтау қабілетті. 

Пән  бақылау және басқару мақсатында жаппай 

құбылыстар, фактілер немесе процестер туралы 

ақпаратты жинау және жалпылау жүйесінің 

теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын 

алуға бағытталған.   Еңбек ресурстарының, өнімді 

өндіру мен бөлудің, тауар топтары бойынша тауар 

айналымының және басқа да жаппай 

құбылыстардың статистикалық есебі 

қарастырылады. Статистика әрбір жаппай 

құбылысты кейбір белгілердің өзгеруімен бір-

бірінен ерекшеленетін сапалы біртекті 

объектілердің (бірліктердің) жиынтығы ретінде 

зерттейді./ ҚР-дағы қаржы ұйымдарының 

статистикалық есептілігінің жалпы талдауы, 

статистикалық есептілікті талдаудың жалпы моделі, 

банк мекемелерінің статистикалық ақпаратын 

сақтау және жинақтау құралы ретінде деректердің 

реляциялық құрылымы қарастырылады. Сондай-ақ 

активтер сапасының көрсеткіші және банктер 

қызметінің бағалау көрсеткіштері жүйесін 

нақтылау бойынша ұсыныстар, ҚР банк 

мекемелерін статистикалық байқауды жетілдіру 

кезінде шетелдік тәжірибені пайдалану. 

білуі керек: Қазақстан Республикасының 

статистикалық есеп және есептілік туралы 

заңнамасын;статистикалық есептілік жүйесін. 

меңгеруі керек: экономикалық үдерістердің 

зерттеулерін құжаттамалық-талдамалық 

қамтамасыз етуді жүзеге асыру; экономикалық 

үдерістерді зерттеу негізінде статистикалық 

және динамикалық модельдерді құру; 

зерттеудің алынған нәтижелерін мазмұнды 

түсіндіру; есепке алу – та лдау рәсімдерінің 

нәтижелері бойынша анықтамалар, есептер, 

қорытындылар дайындау. 

қабілетті: статистикалық есептілікті әзірлеу 

дағдыларын; зерттеу нәтижелерін ұсынудың 

статистикалық әдістерін. 
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Пән атауы BARMNP 4308 Мұнай-газ өндірісіндегі ішкі аудит және тәуекелдерді басқару /BARMSP 4308 Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі ішкі аудит және тәуекелдерді басқару 

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушыларға ішкі аудиттің жүйелі тәсілдері, мұнай-газ саласы компаниялары мен кәсіпкерлік 

субъектілерінде ішкі аудит әдістемелерін пайдаланудың теориялық аспектісі мен практикалық дағдыларына 

оқыту, кәсіпкерлік тәуекелдерді талдау және бағалау құралдары саласындағы білімдерін дамыту, сондай-ақ 

кәсіпкерлік ортада тәуекелдерді төмендетудің ғылыми тәсілдерін қолдану дағдыларын игеруге мүмкіндік 

беру. 

Пререквизиттер Аудит негіздері 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіби аудит / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит/ Банктік қадағалау және 

аудит,  Дипломалды тәжірибе 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

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

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестр 7 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК50 Ішкі аудитті жоспарлау, 

ұйымдастыру және жүзеге 

асыру, консультациялық 

қызметтер көрсетудің 

практикалық біліктері мен 

дағдыларын игеру.  Бақылау 

ортасын талдау; бизнес-

процестер бойынша 

тәуекелдерді талдау, жіктеу 

және бағалау жүргізу; 

тәуекелдерге қарсы іс-

шараларды таңдау әдістерімен 

де бизнес-процестер 

операциялары бойынша 

тәуекелдер карталарын 

қалыптастыру. Бизнес-

процестер бойынша 

тәуекелдерді сақтандыруға 

бағытталған бақылау 

рәсімдерін әзірлеу дағдылары. 

Пәнде пәннің бөлімдері мен тақырыптары 

көрсетілген: компанияны басқарудағы ішкі бақылау 

жүйесінің (ІБЖ) міндеттері. Ішкі бақылау түрлерін 

жіктеу. Ішкі бақылау жүйесі.  Ішкі аудит қызметін 

ұйымдастыру тәсілдері. Бақылау процесінің 

кезеңдері. Ішкі аудит тиімділігінің көрсеткіштері. 

Тәуекелдерді басқару негіздері. Тәуекелдерге 

жауап беруді жоспарлау. Мұнай-газ өндірісі мен 

кәсіпкерлік субъектілеріндегі тәуекелдерді азайтуға 

арналған шешімдер стратегиясы. 

білуі керек: ішкі аудит және тәуекел-менеджмент 

жүйесін құрудың теориялық және практикалық 

негіздерін; ішкі аудитте қолданылатын заманауи 

әдістер мен тәсілдерді; қаржылық емес тәуекелдерді 

талдау және бағалаудың әдістемелік тәсілдерін; 

кәсіпкерлік қызмет тәуекелдерін төмендету жолдарын; 

кәсіпкерлік ортадағы тәуекел менеджментінің заманауи 

аспектілерін. 

меңгеруі керек: ішкі бақылау және шаруашылық 

операцияларын есепке алу жүйелерін тексерудің 

аудиторлық рәсімдерін тиімді орындау; рәсімдер: 

бухгалтерлік есеп шоттарындағы операциялар мен 

қаражат қалдықтарын бақылаудың егжей-тегжейлі 

тестілері, сондай-ақ аналитикалық рәсімдер; өз 

тұжырымдарын растау үшін жұмыс құжаттамасын 

жасау; тәуекел жағдайын талдау; кәсіпорынның 

кәсіпкерлік тәуекелдерін анықтау және сәйкестендіру; 

кәсіпорынның тәуекелдік шешім қабылдау мүмкіндігін 

бағалау; тәуекелді бағалау әдістерін қолдану. 

қабілетті: аудиторлық сынаманың нәтижелерін 

бағалау; циклдар бойынша операциялардың ішкі 

аудитінің нәтижелері бойынша қорытынды жасау 

дағдылары (негізгі бизнес-процестер); тәуекел 

факторларын анықтау; тәуекелді талдау және бағалау 

дағдылары; ұйымның тәуекел картасын құру; тәуекелге 

қарсы шараларды таңдауға. 
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Пән атауы PANgP 4309 Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіби аудит / PASP 4309 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит 

Major*/ BNiA 4309 Банктік қадағалау және аудит Minor* 

Пән циклі КП/ТК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім алушыларды аудит әдіснамасымен және әдістерімен таныстыру, сондай-ақ әртүрлі бейіндегі 

шаруашылық жүргізуші субъектілерге аудиторлық тексерулер жүргізуді ұйымдастыру бойынша практикалық 

дағдыларды қалыптастыру./ Білім алушыларда банк қызметін қадағалау мен аудитін жүргізу бойынша 

теориялық білім мен практикалық іскерліктер және дағдыларды қалыптастыру, банк қызметін қадағалау мен 

аудитті ұйымдастырудың технологиялары мен әдістемелерін меңгеру. 

Пререквизиттер Аудит негіздері 

Постреквизиттер Дипломалды тәжірибе 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық 

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

зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

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

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестр 8 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК51 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./Банктердің қызметін 

реттейтін нормативтік 

көрсеткіштер жүйесіне ие,  

банктік қадағалау мен аудит 

жүргізу әдістерін қолдануға 

қабілетті. 

Курс мұнай-газ саласында  шаруашылық жүргізуші субъектінің 

құрылтай құжаттары мен есеп саясатын тексеруді зерттейді. 

Сондай-ақ сатып алу, өндіру және кіріс алу циклдерінің аудиті. 

Ақша және оның баламаларының аудиті. Ұзақ мерзімді 

активтердің аудиті. Инвестициялау циклінің аудиті. 

Міндеттемелер мен капиталдың аудиті. Еңбекақы төлеу 

бойынша персоналмен есеп айырысу аудиті. Аудиттегі талдау. 

Операциялық аудит. Сәйкестік аудиті. Қызмет аудитінің басқа 

түрлері/ Курс кәсіпкерлік субъектілеріндегі құрылтай 

құжаттары мен есеп саясатын тексеруді зерттейді. Сондай-ақ, 

сатып алу, өндіру және табыс алу циклдерінің аудиті. Ақша 

және оның баламаларының аудиті. Ұзақ мерзімді активтердің 

аудиті. Инвестициялау циклінің аудиті. Міндеттемелер мен 

капиталдың аудиті. Еңбекақы төлеу бойынша персоналмен 

есеп айырысу аудиті. Аудиттегі талдау. Операциялық аудит. 

Сәйкестік аудиті. Қызмет аудитінің басқа түрлері./ Курсты 

банктік қадағалау мен аудитті ұйымдастыру зерттейді. 

Жарғылық капиталды қалыптастыруды қадағалау және 

аудит.Банктік қадағалау және есеп айырысу операциясының 

аудиті. Банктік қадағалау және кассалық операциялар аудиті, 

белсенді операциялар аудиті. Несиелік операциялардың 

сыртқы аудиті. Бағалы қағаздармен операцияларды, валюталық 

операцияларды қадағалау және аудит. Банктің кірістерін, 

шығыстары мен таза кірісін Банктік қадағалау және аудиті. 

білуге тиіс: аудиттік стандарттардың 

сипаттамасын, жіктелуін және негізгі 

мазмұнын; аудитті ұйымдастыру және 

жүргізу кезеңдерін; аудиторлық тексерудің 

сапасы ұғымын және оны қамтамасыз ету 

әдістерін.  

меңгеруі керек: аудит жүргізу; 

экономиканың барлық салаларында 

аудиторлық қызметтерді ұйымдастыру; 

аудиттің сапасын бағалау үшін АХС 

қолдану. 

қабілетті: аудиторлық тексерулерде АХС 

практикалық қолдану білімі; ұйымдарда 

әртүрлі операцияларды тексеру кезінде 

тексерудің әртүрлі тәсілдерін пайдалануға. 
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ЖОО компоненті 

 

Пән атауы ME1201 Экономикадағы математика 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері 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 беру бағдарламасы 

Постреквизиттер Бизнеске кіріспе,  Бухгалтерлік есеп негіздері,  Өнеркәсіп статистикасы /SFE2213 Статистика және сандық 

қаржы 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 1 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

   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 экономикадағы математика туралы - 

теориялық және қолданбалы ғылыми қызмет 

саласы туралы идеяларды қалыптастыруға 

бағытталған, оның мақсаты экономикалық 

объектілерді, процестер мен құбылыстарды 

математикалық тұрғыдан рәсімдеу болып 

табылады. Математика тілі экономистерге көптеген 

күрделі құбылыстар туралы мазмұнды және 

тексерілетін гипотезаларды тұжырымдауға 

мүмкіндік береді, оларды сипаттау математикалық 

аппаратты тартпай қиын болып көрінеді. 

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 

негіздері оқытылады. Қарапайым және күрделі 

пайыздар. Банк ісіндегі пайыздық есептеулер. 

Математикалық анализге кіріспе: функция 

ұғымының пайда болуы және дамуы. 

Экономикадағы функциялар және саралауды 

қолдану. Тұтыну функциялары және бюджетті 

шектеу сызығы. Сұраныс пен ұсыныс қисықтары. 

білуге тиіс: математикалық есептерді шешудің негізгі 

формулалары мен әдістерін, осы негізде логикалық және 

алгоритмдік ойлауды дамыту. 

меңгеруі тиіс: мамандық бойынша жұмыс істеу үшін 

қажетті математикалық әдістерді, қажетті есептеу 

құралдарын (компьютерлер, анықтамалықтар) таңдау 

және пайдалану. 

қабілетті: классикалық және қазіргі заманғы 

математиканың негізгі заңдары мен теориялары, нақты 

есептерді шешудің әдістері мен  тәсілдерін қолданып 

шешім шығаруға. 
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Пән атауы OE 1205 Экономика негіздері 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері 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, нарықтық сұраныс, фирманың ұсынысы және нарықтық ұсыныс қалай 

қалыптасатынын, нарықтық экономикаға мемлекеттің араласуының мақсаттары қандай екенін түсінуі, 

қабылданған әдістеме бойынша Ұйым қызметінің экономикалық көрсеткіштерін есептеуі тиіс. 

Пререквизиттер Орта білім беру бағдарламасы 

Постреквизиттер Экономика және өндірісті ұйымдастыру/Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, Бизнеске кіріспе, 

Менеджмент негіздері 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
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мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 8 

Семестр 1 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК21 Модульдің оқу пәндерін 

қалыптастыратын экономика 

ғылымдары саласындағы 

пәндік білімді (ұғымдарды, 

идеяларды, теорияларды), 

тауарлық өндіріс құны 

теориясының негіздерін, 

сұраныс пен ұсыныстың 

мәндерін, мемлекеттің 

макроэкономикалық 

мақсаттарын, бизнестің негізгі 

функциялары мен міндеттерін 

түсініп оны компанияның даму 

болашағына пайдалануға  

қабілетті. Алынған білімді 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді есептеу мен 

талдаудың тиімді жүйесін құру 

үшін қолдану және  оның 

жұмыс істеу процесінде 

туындайтын проблемаларды 

шешу жолдарын негіздеу, 

дәлелдер әзірлеу үшін қажетті 

құзыреттілікке ие болу. 

Курс бизнесті дамытудағы теориялық 

экономиканың орны мен рөлі туралы түсінік 

қалыптастыруға бағытталған. Экономикалық даму 

мәселелері, меншік, макроэкономика және 

микроэкономика мәселелері қаралды, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің жұмыс істеу ортасының 

мәселелерін, өндірісті ұйымдастырудың нысандары 

мен әдістерін ашатын мәселелер толықтырылды, 

шаруашылық жүргізуші субъектіні басқару және 

қайта құрылымдау, персоналды басқару мәселелері 

қаралды. Шаруашылық жүргізуші субъектінің даму 

факторлары баяндалған, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердегі инновациялық және инвестициялық 

қызмет көрсетілген. Қаржы ресурстарына, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердегі талдау 

қызметіне көңіл бөлінді. Курсты оқу кезінде кейс 

технология, іскерлік ойындар кеңінен 

қолданылады. 

білуге тиіс: 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. 

меңгеруі тиіс: 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. 

қабілетті: шаруашылық субьектісінің  жұмыс істеу 

процесінде туындайтын проблемаларды шешу жолдарын 

негіздеу, дәлелдер әзірлеу үшін қажетті құзыреттілікке 

ие болу. 
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Пән атауы VB 1206  Бизнеске кіріспе 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері 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 элементтері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Білім алушыларда маркетинг оның маңыздылығы мен қажеттілігі туралы түсініктерді қалыптастыру, болашақ 

мамандарға маркетингтің теориясы мен тәжірибесін сондай-ақ салалардағы маркетингтік қызметтің нақты 

бағыттары туралы бастапқы білімді қалыптастыру. 

Пререквизиттер Экономика негіздері 

Постреквизиттер Кәсіби қызметтің құқықтық негіздері, Жобаларды басқару /Бизнес процестерді басқару 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
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мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 2 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК23 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 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. 

Курс бизнес түсінігі мен мәнін 

зерттейді. Ол бизнесті жүргізудің 

негізгі белгілерін, жаңа жұмыс 

орындарын, кәсіпкерлік 

фирмаларды құру тәсілдерін 

ашады. Шағын, орта және ірі 

бизнестің экономикалық 

шараларын, капиталды, 

маркетингтік және қаржылық 

саясатты қарастырады. Бизнесті 

қолдау шаралары. Компания 

қызметін талдау және бағалау. 

Нәтижесінде білім алушылар кез-

келген қызмет саласында бизнес 

құрудың тиімді жолдарын ұсына 

алады. 

білуге тиіс: 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. 

меңгеру керек: бәсекелестік жағдайды бағалау; бизнес-

жоспар құру; персонал және фирманың негізгі қызметі 

саласында дербес шешімдер қабылдау; бәсекелестік 

ортаны талдау; кәсіпкерлік қызметтің тәуекелдерін 

бағалау; кәсіпкерлік қызметтің жекелеген мәселелері 

бойынша ақпаратты жүйелеу және қорыту. 

қабілетті: кәсіпкерлік қызметті талдау әдістерін; 

бизнес-жоспар құру әдістемесін; кәсіпкерлікті дамыту 

мен реттеудің экономикалық жақтарын зерттеу; 

кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау. 

 

 

Пән атауы OM 1207 Менеджмет негіздері 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Қазіргі менеджменттің негізгі ұғымдары мен негізгі мәселелерін зерттеу және игеру, менеджмент саласындағы 

негізгі практикалық дағдыларды игеру, тиімді менеджердің қалыптасуына қажетті басқару процестерінің мәнін 

түсінуге және құзыреттілікке ие болуға ықпал ететін кәсіби ойлауды қалыптастыру. Экономикалық жүйелердің 

жұмыс істеу заңдылықтарын және экономикалық даму тенденцияларын, басқару теориясының негізгі 

ережелерін ұсыну, осындай басқарудың тәжірибесін жалпылау, сондай-ақ компанияны нарық субъектісі 
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ретінде басқару әдістерін білу және түсіну.. 

Пререквизиттер Экономика негіздері 

Постреквизиттер Көшбасшылық, Қаржылық менеджмент, Жабдықтау процесін жоспарлау және ұйымдастыру, Мұнай- газ 

өндірісіндегі бизнес талдау / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау, Коммерциялық банктердің қызметін 

бизнес талдау  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 2 
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Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК24 Ұйымдастыру, ұйымдық құрылымдарды 

жобалау, ұйымдардың ресурстарын басқару 

стратегиясын әзірлеуге қатысу, іс-шараларды 

жоспарлау және жүзеге асыру мүмкіндігі,  

тиімді басқару және көшбасшылық дағдылары 

және т.б ие болу. 

Курс отандық және шетелдік 

менеджменттің қалыптасуы мен 

дамуын ескере отырып, бәсекелестік  

жағдайда жұмыс істейтін 

ұйымдардың басқарушылық 

қызметінің әдіснамалық негіздері 

мен ерекшеліктерін зерттейді. 

білуі керек: басқару жүйесінің теориялық негіздерін, 

өндірістік жүйедегі менеджмент элементтерінің рөлі мен 

орнын;  менеджмент теориясы мен практикасын 

дамытудың тарихи кезеңдерін, менеджменттің ұлттық 

мектептерінің ерекшеліктерін, басқарудың классикалық 

функцияларын және оларды практикада іске асыру 

құралдарын; менеджмент тиімділігінің экономикалық 

және әлеуметтік аспектілерін. 

меңгеруі керек: ұйымдастырушылық мақсаттарды 

дамыту;  экономикалық, әлеуметтік, техникалық және 

басқа факторларды ескере отырып, басқару шешімдерін 

қабылдау үшін оқу процесінде алынған білімді қолдану; 

басқару жүйесіндегі ұйымдастырушылық қатынастарды 

талдау; басқарушылық жағдайларды модельдеу; 

менеджмент тиімділігінің факторларын анықтау. 

қабілеті: экономикалық, әлеуметтік, техникалық және 

басқа факторларды ескере отырып, басқару шешімдерін 

қабылдау үшін оқу процесінде алынған білімді қолдану; 

басқару жүйесіндегі ұйымдастырушылық қатынастарды 

талдау, басқарушылық жағдайларды модельдеу. 

 

 

Пән атауы UP 1219 Оқу тәжірибесі 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Теориялық білімді бекіту және тереңдету, шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің ерекшелігіне 

байланысты мәліметтерді зерделеу, болашақ кәсіби қызметтің негіздерімен танысу.  

Бухгалтер мамандықтарының дамуы туралы, ҚР Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті реттеу бойынша 

нормативтік – құқықтық құжаттарды зерделеу. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің ерекшелігіне 

байланысты мәліметтерді зерделеу, болашақ кәсіби қызметтің негіздерімен танысу, алғашқы кәсіби машықтар 

мен дағдыларды әзірлеу. 

Пререквизиттер Экономика негіздері, Экономика және өндірісті ұйымдастыру/Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы,  

Бизнеске кіріспе, Менеджмент негіздері 

Постреквизиттер Өндірістік  тәжірибе  1,2 
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Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 3 

Семестр 2 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК42 Тәжірибелік дағдыларды игеру, алған Оқу практикасының негізгі мақсаты Мамандық бойынша қызметтің бастапқы дағдыларын 
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 мамандығы бойынша дербес кәсіби қызметке 

дайындалу. Өзінің болашақ кәсібінің 

қоғамдық маңыздылығын, кәсіби қызметінің 

негізгі міндеттерін негіздеуге; ұжымда жұмыс 

істеуге, ШС-ің құрылу, қалыптасу және даму 

тарихын баяндауға, кітапхананы ақпараттық 

ресурстар көзі ретінде пайдалануға қабілетті. 

білім алушылардың 1,2 семестрде 

өткен курстарды оқу кезінде алған 

теориялық білімдерін 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. 

игеру, ақпараттық кеңістікте заманауи жұмыс әдістерін 

қолдану, жүйелік бағдарланған ақпараттық базаны 

қалыптастыру, бухгалтерлік есеп саласындағы алғашқы 

білім және болашақ мамандықтың мәнін түсіну. 

Оқу тәжірибесінен өту нәтижесінде білім алушы: 

* кәсіби қызметте нормативтік-құқықтық құжаттаманы 

пайдалану; 

* алған теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану; 

* компьютерлік технологияларды, коммуникация 

құралдарын меңгеру. 

 

 

Пән атауы AP 2202 Академиялық хат 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Академиялық сауаттылыққа қол жеткізу.  Курсты зерделеу 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, Экономика және өндірісті ұйымдастыру / Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы,  

Бизнеске кіріспе, Менеджмент негіздері 

Постреквизиттер Жобаларды басқару / Бизнес процестерді басқару,  Өндірістік  тәжірибе  1,2, Дипломалды тәжірибе, Курстық 

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

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 
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Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 2 

Семестр 3 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК25 Ғылыми мәтіндерді жазу 

әдіснамасын меңгеру: эссе, курстық 

жұмыс, диплом, магистрлік және 

кандидаттық диссертациялар, 

мақалалар, монографиялар;  өз 

ойларын, идеяларын тұжырымдай 

және негіздей білу және оларды 

мақсатты аудиторияға жеткізе білу;  

ғылыми мәтіндерді жазу дағдысына 

ие болу, сипаттау стилистикасы мен 

тілін құрылымдай, форматтай, 

таңдай білу; академиялық ортада 

табысты болу. 

Академиялық хат пәнінің көмегімен білім 

алушылардың ғылыми және білім беру 

коммуникациясы жүзеге асырылады.  

Академиялық жазу жүйелері бастапқы 

(ғылыми мақала, диссертация, академиялық 

рецензия, монография және т.б.) және 

қайталама жанрларға (ғылыми жобаның 

сипаттамасы, тезис, автореферат, ғылыми 

пікірталас, энциклопедиялық мақала, 

аннотация) байланысты. 

білуі керек: академиялық мәтінді құрылымдау 

технологиясын; жазбаша мәтіндердің ғылыми стилінің 

ерекшеліктерін; ғылыми мәтіндерді ұйымдастыру 

принциптерін; бейтарап ғылыми стильді білдіретін 

лексиканы, іскерлік жазудың құрылымын; 

гипотезаларды ұсынудың және дәлелдемелерді құрудың 

әртүрлі тәсілдерін. 

меңгеруі керек: 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. 

қабілетті: ойлау мәдениеті, ақпаратты жалпылау және 

талдау қабілеті; ғылыми мәтінді талдау дағдылары. 
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Пән атауы FRII 2215 Қаржы нарықтары, институттар мен құралдары 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Курс  білім алушыларға бәсекелестік жағдайда шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысын 

ұйымдастырудың мәнін, функциялары мен принциптерін зерделеу 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 ұйымдастыру / Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы 

Постреквизиттер Корпоративтік қаржы /Қаржылық менеджмент 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 3 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК28 Шаруашылық субьектілердің 

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 қызметінің экономикалық мәні мен 

функцияларын; қаржы жүйесін, тетіктері мен 

қаржы саясатын; қаржыны басқаруды; қаржылық 

бақылауды; қаржылық жоспарлауды 

ұйымдастыруды және т.б. қарастырады. Курс білім 

алушылардың қаржы нарығының 

инфрақұрылымын және оның құрамдас бөліктерін, 

олардың құралдарын: ақша, депозиттік, кредиттік, 

валюталық, бағалы қағаздар, сақтандыру және 

зейнетақы және т.б. зерделеу бойынша теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды алуына 

бағытталған. 

білуге тиіс: 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. 

меңгеруі керек: кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу 

барысында қаржы нарықтары мен онда жұмыс істейтін 

институттар туралы экономикалық білімді қолдану. 

қабілетті: 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 OBU2212  Бухгалтерлік есеп  негіздері 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Бухгалтер мамандықтарының даму тарихы туралы білім беру, ҚР бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті 

реттеу бойынша нормативтік - құқықтық құжаттарды зерделеу. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің мүлкі 

мен міндеттемелерін жіктей білу, оларды бухгалтерлік есептің тиісті шоттарымен байланыстыра білу, 

бухгалтерлік жазбалар жүргізу, бухгалтерлік құжаттар мен тіркелімдерді ресімдеу, қаржылық есептілік 
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нысандарын жасау және т.б. 

Пререквизиттер Бизнеске кіріспе, Экономика және өндірісті ұйымдастыру/Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы 

Постреквизиттер ХҚЕС бойынша қаржылық есеп, Мұнай- газ өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп/ Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердегі кеңейтілген қаржылық есеп, Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік ақпараттық жүйелер/ 

Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік ақпараттық жүйелері    

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестр 3 
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Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК29 

 

Халықаралық стандарттарға 

сәйкес шаруашылық 

субьектілерідің 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 алушыларға бухгалтерлік есептің 

мазмұны мен мақсаты туралы білімді 

қалыптастыруға, топтастырудың теориялық 

негіздерін зерделеуге, бухгалтерлік есеп 

объектілері туралы ақпаратты жүйелеуге, құндық 

көрсетуге және жинақтауға, сондай-ақ бастапқы 

есептік құжаттаманы ресімдеудің, бухгалтерлік 

жазбаларды жасаудың, ағымдағы есепті 

ұйымдастыру мен жүргізудің практикалық 

дағдыларын алуға көмектесуге арналған. 

білуге тиіс: 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. 

меңгеруі керек: 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. 

қабілетті: құжат айналымын жүргізу және қаржылық 

есептілікті жасау дағдылары (бухгалтерлік баланс, 

пайда мен залалдар туралы есептеме). 

 

 

Пән атауы FU 2217 ХҚЕС бойынша қаржылық есеп 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Қаржылық есептің мәнін, міндеттері мен функцияларын жүйелі түсінуді тереңдету; білім алушыларда есептік 

ақпаратты қалыптастыру процесі, сондай-ақ ҚЕХС-қа сәйкес негізгі қаржылық есептерді дайындауды қоса 

алғанда, есепке алу және есептілік жүйесін құрудың әдіснамалық қағидаттары туралы білім мен дағдыларды 

дамыту. 

Пререквизиттер Кәсіби қызметтің құқықтық негіздері, Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттер Бухгалтерге арналған Excel (тәжірибе), Мұнай- газ өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп/Шаруашылық 

жүргізуші субъектілердегі кеңейтілген қаржылық есеп, Мұнай-газ өндірісіндегі басқару есебі/Шаруашылық 

жүргізуші субъектілердегі басқару есебі, Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік ақпараттық жүйелер 

/Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік ақпараттық жүйелері,   Бухгалтерлік есеп және салық есебі бойынша 

зертханалық семинар 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 
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технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 4 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК34 

 

Халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттарына 

сәйкес шаруашылық жүргізуші 

субъектілерде қаржылық 

Курс ХҚЕС-ті қолдана отырып, бухгалтерлік есеп 

жүргізу туралы түсінік береді, ХҚЕС-те көрсетілген 

бухгалтерлік есептің негізгі аспектілері зерттеледі. 

Пәнді оқу барысында білім алушылар қаржылық 

білуге тиіс: қаржылық есептілікті ұсыну және 

ұйымдардағы активтерді, міндеттемелерді, капиталды, 

кірістер мен шығыстарды бағалаудың жалпы 

қабылданған ережесі, қаржылық есептіліктің 
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есепке алуды ұйымдастыру 

әдістемесін қолдану; қаржылық 

тәуекелдерді талдау және 

басқару дағдыларын 

қалыптастыру, белгісіздік және 

тәуекел жағдайында 

басқарушылық шешімдер 

қабылдау. 

есептілікті дайындау мен ұсынудың 

тұжырымдамалық негіздері мен жалпы 

қағидаттарын меңгереді, қаржылық есептілік 

нысандарындағы ақпаратты ашады 

халықаралық стандарттары, қаржылық есептілікті 

дайындау және ұсыну жүйесі. 

меңгеруі керек: қаржылық есептілікті ұсыну үшін 

бухгалтерлік есеп ақпараттары туралы білім жүйесі, 

ХҚЕС сәйкес жасалған қаржылық есептілікті оқу. 

қабілетті: активтерді, міндеттемелерді, капиталды, 

кірістер мен шығыстарды тану, бағалау, бухгалтерлік 

есеп деректері негізінде қаржылық есептілікті жасау 

дағдылары. 

 

 

Пән атауы EB 3211 Бухгалтерге арналған Excel (тәжірибе) 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері 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 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Бухгалтерлік есеп негіздері, ХҚЕС бойынша 

қаржылық есеп, Жобаларды басқару / Бизнес процестерді басқару 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік ақпараттық жүйелер/Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелері /Қазіргі заманғы банктік технологиялар  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 
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Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды (емтихан 

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 5 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК37 

 

Осы курстың соңында білім 

алушылар: электрондық 

кестелер құруды және оларды 

көрнекі түрде ұсынуды; 

деректердің үлкен көлемімен 

жұмыс істеуді, оларды өңдеуді 

және талдауды; формулалар 

мен функцияларды пайдалана 

отырып есептеулер жүргізуді; 

неғұрлым ақпараттық және 

көрнекі есептер дайындауды; 

деректерді рұқсатсыз қол 

жеткізуден қорғауды; 

талдамалық есептеулер жасау 

кезінде уақытты үнемдеуді 

үйренеді. 

Оқу курсында бухгалтерлік жүйедегі (SAP, Axapta, 

1С және т.б.) активтер мен міндеттемелер, кірістер 

мен шығыстар туралы деректер қарастырылады. 

Сондай-ақ валюта бағамдары, биржалық баға 

белгіленімдері, бәсекелестердің немесе 

жеткізушілердің прайс-парақтары туралы деректер. 

Басқа ақпарат – мәтіндік файлдардан, Excel 

файлдарынан және мәліметтер базасынан. 

білуі керек: MS Excel негізгі функциялары; 

экономикалық есептеулер үшін бағдарламалық 

қамтамасыз ету жұмысының принциптері; MS Excel 

графикалық мүмкіндіктері және болжаудың графикалық 

тәсілі; шешім қабылдау үшін қолданылатын MS Excel-де 

экономикалық ақпаратты талдау тәсілдері. 

меңгеруі керек: MS Excel функцияларын қолдана отырып 

экономикалық есептеулер жүргізу; қарапайым төлем 

ағындарын талдауды автоматтандыру; мәліметтер 

базасымен жұмыс істеу,  сұрыптау. 

қабілеттілігі: деректердің үлкен көлемімен жұмыс істеу, 

оларды өңдеу және талдау; формулалар мен 

функцияларды пайдалана отырып есептеулер жүргізу; 

неғұрлым ақпараттық және көрнекі есептер дайындау. 
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Пән атауы POPS 3214 Жабдықтау процесін жоспарлау және ұйымдастыру 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Шаруашылық жүргізуші субъектілерді материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастырудың 

теориялық, әдістемелік негіздері, есепке алу және талдау бойынша кешенді білім алу, сондай-ақ қазіргі 

жағдайда материалдық-техникалық қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру жолдарын әзірлеу. 

Пререквизиттер Бухгалтерлік есеп негіздері, ХҚЕС бойынша қаржылық есеп, Жобаларды басқару / Бизнес процестерді басқару 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік ақпараттық жүйелер/Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелері /Қазіргі заманғы банктік технологиялар 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 5 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті 

тұжырымдау 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК39 Өндірістік процестерді, 

жабдықтау процесін 

ұйымдастыру, жабдықтауды 

жоспарлау қағидалары мен 

әдістерін меңгеру. 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 жөнелтілетін тауарлар 

мен жүктердің жай-күйін 

бағалау, сондай-ақ жүктің 

көлік құралына тиісті тиелуін 

бақылау және тауарға ілеспе 

құжаттарды ресімдеу 

дағдыларына ие болу. 

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 болады. Орталық 

проблемалар ең оңтайлы жеткізушіні таңдау, 

шикізаттың, материалдар мен жартылай 

фабрикаттардың ағымдағы және сақтандыру 

қорларының деңгейлерін анықтау, жеткізушілермен 

өзара әрекеттесу сапасын арттыру, жеткізу процесін 

ұйымдастыруға шығындарды азайту, жеткізудің 

ұтымды схемаларын таңдау және т. б. 

білуге тиіс: кәсіпорында жабдықтау қызметінің жұмыс 

істеуінің негізгі бизнес-процестері; кәсіпорынның 

материалдық ресурстарға қажеттілігін есептеу әдістері; 

кәсіпорынның сатып алу қызметін ұйымдастыру және 

басқару саласындағы білім ерекшелігін. 

меңгеру керек: тауар нарықтарын зерттеудің қазіргі 

заманғы әдістерін қолдану; сатып алу рәсімдерін 

ұйымдастыру және жеткізушілерді таңдау; сатып алу 

қызметін ұйымдастыру және басқару саласында жүйелі 

білім алу, туындайтын процестерді талдау, ұғыну және 

қорытынды жасау. 

 қабілеттілігі: 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 ОА  3220 Аудит негіздері 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Аудиторлық қызметті заңнамалық және нормативтік реттеу туралы, білім алушыларда кәсіпкерлік қызметтің 

әртүрлі салаларындағы экономикалық субъектілердің бухгалтерлік (қаржылық) есебінің жай-күйіне және 

бухгалтерлік (қаржылық) есептілігінің дұрыстығына аудиторлық тексерулерді ұйымдастыру және жүргізу, 

ұйымның ішкі бақылау жүйесін бағалау, аудитті жоспарлау, ұйымдарда сыртқы аудит жүргізудің негізгі 

қағидаттары туралы теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ аудиторлық 
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қорытындының мазмұнын әзірлеу және негіздеу. Қазақстанда және шетелде қолданылатын аудиторлық 

қызметтің халықаралық стандарттарын, қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарының 

арақатынасын зерделеу. 

Пререквизиттер Кәсіби қызметтің құқықтық негіздері, Бухгалтерлік есеп негіздері, ХҚЕС бойынша қаржылық есеп, Мұнай- газ 

өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп, Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі кеңейтілген қаржылық есеп 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі ішкі аудит және тәуекелдерді басқару / Ішкі аудит және кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

тәуекелдерді басқару, Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіби аудит / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит/ 

Банктік қадағалау және аудит  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 6 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті 

тұжырымдау 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК46 

 

Аудиттің халықаралық 

стандарттарына сәйкес 

аудиторлық рәсімдерді 

жүргізуге және қаржылық 

есептіліктің аудиті бойынша 

аудиторлық қорытындыларды 

қалыптастыруға қабілетті. 

Қолданыстағы кәсіби 

талаптарға сәйкес белгілі бір 

мамандыққа тән 

функцияларды орындауға 

қабілетті 

Курстың мазмұны аудиторлық 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. 

білуге тиіс: аудиттің негізгі тұжырымдамалары мен 

тәсілдері, аудиторлық 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. 

меңгеруі керек: 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. 

қабілеттілігі: 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 LPPBNU  4210 Бухгалтерлік есеп және салық есебі бойынша зертханалық семинар 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Бухгалтерлік және салықтық есепке алу саласындағы кәсіби тәжірибелік  дағдыларды жүйелеу: шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің есеп саясатын зерделеу; шоттардың  коореспонденциясын және осы операциялар 

бойынша барлық қажетті бухгалтерлік есептер мен рәсімдерді жасау, оларды есеп тіркелімдерінде көрсету; 
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бухгалтерлік бағдарламаларды пайдалана отырып, бухгалтерлік баланс пен басқа да қаржылық есептілікті 

дайындау; есептіліктің және т.б. негізгі көрсеткіштеріне түсінік беру. 

Пререквизиттер Бухгалтерлік есеп негіздері, ХҚЕС бойынша қаржылық есеп, Мұнай- газ өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық 

есеп / Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі кеңейтілген қаржылық есеп,  Мұнай-газ өндірісіндегі салық 

есебі / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық есебі 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіби аудит/Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит, Қаржылық есептілікті 

кеңейтілген талдау 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 
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Академиялық кредиттер саны 3 

Семестр 7 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті 

тұжырымдау 

Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК41 Бухгалтерлік және салықтық 

есепке алуды ұйымдастыру 

және жүзеге асыру бойынша 

жүргізілетін дағдыларды 

дамыту; кейіннен есептерде 

ұсыну мақсатында есепке алу 

тіркелімдерінде қаржылық 

сипаттағы ақпаратты 

бағалауды, есептік тіркеуді 

және жинақтауды жүргізу; 

бухгалтерлік және салықтық 

есепке алу тіркелімдерінде 

шаруашылық операцияларды 

хронологиялық тәртіппен 

көрсету және бухгалтерлік 

есепке алудың тиісті шоттары 

бойынша топтастыру. Салық 

және бухгалтерлік есептілікті 

жасау және кейінге 

қалдырылған салықтардың 

есебін жүргізу 

қағидаларының практикалық 

тараптарын ашу. 

Бухгалтерлік және салықтық есепке алуды 

ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша білім 

алушылардың практикалық біліктері мен 

дағдыларын дамыту; кейіннен есептерде ұсыну 

мақсатында есепке алу тіркелімдерінде қаржылық 

сипаттағы ақпаратты бағалауды, есептік тіркеуді 

және жинақтауды жүргізу; бухгалтерлік және 

салықтық есепке алу тіркелімдерінде шаруашылық 

операцияларды хронологиялық тәртіппен көрсету 

және бухгалтерлік есепке алудың тиісті шоттары 

бойынша топтастыру. Салық және бухгалтерлік 

есептілікті жасау және кейінге қалдырылған 

салықтардың есебін жүргізу қағидаларының 

практикалық тараптарын ашу. 

білуі керек: кейіннен есептерде ұсыну мақсатында есепке 

алу тіркелімдерінде қаржылық сипаттағы ақпаратты 

есептік тіркеу, шаруашылық операцияларды 

бухгалтерлік және салықтық есепке алу тіркелімдерінде 

хронологиялық тәртіппен көрсету және бухгалтерлік 

есепке алудың тиісті шоттары бойынша топтастыру. 

меңгеруі керек: кейіннен есептерде ұсыну мақсатында 

есепке алу тіркелімдерінде қаржылық сипаттағы 

ақпаратты бағалауды, есептік тіркеуді және жинақтауды 

жүргізу; бухгалтерлік және салықтық есепке алу 

тіркелімдерінде шаруашылық операцияларды 

хронологиялық тәртіппен көрсету және бухгалтерлік 

есептің тиісті шоттары бойынша топтастыру. Салық 

және бухгалтерлік есептілікті жасау және кейінге 

қалдырылған салықтардың есебін жүргізу 

қағидаларының практикалық тараптарын ашу. 

қабілетті: бухгалтерлік және салық есебін ұйымдастыру 

және жүзеге асыру; экономикалық ойлау. 

 

 

Пән атауы PP(I) 2221 Өндірістік  тәжірибе 1 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Білім беру бағдарламасын меңгеру процесінде алынған теориялық білімді, практикалық дағдыларды бекіту 

және тереңдету. Өз білімі мен түсінігін өз қызметіне кәсіби көзқарас тұрғысынан қолдану, тәжірибе жинау, 

дербес қызмет дағдыларын дамыту. Қаржылық есепті жүргізу теориясының, әдіснамасының және 

практикасының негізгі мәселелері бойынша білім мен іскерлікті қалыптастыру. 
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Пререквизиттер Оқу тәжірибесі, Бухгалтерлік есеп негіздері, ХҚЕС бойынша қаржылық есеп 

Постреквизиттер Өндірістік тәжірибе 2, Дипломалды тәжірибе 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 4 
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Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК43 Бухгалтерлік есепте 

компанияның қаржы 

операцияларының есептік 

тіркелімдерін қолдана отырып, 

уақтылы ресімдеуге; 

компанияның мүлкін бағалау 

әдістерін меңгеруге және 

оларды бухгалтерлік есеп 

жүргізуде қолдануға; есепке 

алу тіркелімдерінде активтерді, 

міндеттемелерді және 

капиталды есепке алуды 

жүргізуге және әртүрлі 

компьютерлік 

бағдарламаларды қолдана 

отырып, бухгалтерлік есеп 

шоттарында көрсетуге; мұнай-

газ саласы 

компаниясының/кәсіпкерлік 

субъектілерінің ішкі 

нормативтік құжаттарының 

талаптарына сәйкес 

халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттары 

бойынша қаржылық есептілікті 

қалыптастыруға қабілетті. 

Тәжірибе базасымен танысу, шаруашылық 

жүргізуші субъектілерде қаржылық есепті 

ұйымдастырудың  тәжірибесімен танысу, 

бухгалтерлік бағдарламаның техникалық 

қамтамасыз етілуі мен пайдаланылуын зерделеу. 

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының 

есебін, дебиторлық берешектің есебін, қорлардың 

есебін зерттеу. Қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді 

активтердің, міндеттемелердің, капиталдың есебін, 

еңбекақы төлеу бойынша персоналмен есеп 

айырысудың есебін, кірістер мен шығыстардың 

есебін, сондай-ақ шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қаржылық есептілігінің құрамын, 

мазмұнын және жасау тәртібін зерделеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курстарды игеру және ұйымдардың қызметіне 

практикалық қатысу нәтижесінде білім алушыларда 

мынадай дағдылар дамиды: 

➢ «Бухгалтерлік есеп негіздері» және «ҚЕХС бойынша 

қаржылық есеп» пәндерін оқу барысында алған 

теориялық білімдерін бекіту; 

➢ кәсіпорындардың, ұйымдардың қызметін 

сипаттайтын аналитикалық кестелерді жасау; 

➢ компанияның қаржылық операцияларын есеп 

регистрлерін қолдана отырып уақытында рәсімдеп 

бухгалтерлік есепте көрсету; 

➢ мұнайгаз саласы/кәсіпкерлік субъектілерінде 

активтердің, міндеттемелер мен капиталдың бары мен 

қозғалысына тексеру жүргізу; 

➢ компания мүліктерін бағалау әдістерін игеру және 

оларды бухгалтерлік есеп жүргізуде қолдану; 

➢ активтер, міндеттемелер мен капитал есебін есеп 

регистрлерінде жүргізіп, түрлі компьютерлік 

бағдарламалар  көмегімен сәйкес бухгалтерлік есеп 

шоттарында бейнелеу;  

➢ сатудан және өткізуден тыс түскен кірістер мен 

шығыстар  есебін жүргізуді үйрену; 

➢ мұнайгаз саласы компаниялары/кәсіпкерлік 

субъектілерінде ішкі нормативтік құжаттар талаптарына 

сай қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 

бойынша қаржылық есептілікті құру. 

 

 

Пән атауы PP(II) 3222 Өндірістік тәжірибе 2 

Пән циклі БП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Кәсіптік пәндерді оқу кезінде алынған білімді практикалық бекіту, кеңейту, сондай-ақ кәсіптік дағдыларды 

дамыту.   ХҚЕС бойынша қаржылық есепке алуды, салықтық есепке алуды, басқарушылық есепке алуды және 

шаруашылық жүргізуші субъектілерге аудит ұйымдарын ұйымдастыру және жүргізу саласында білімді 

тереңдету, қажетті практикалық дағдыларды игеру. Қаржылық және есептік ақпаратты өңдеуге және талдауға 
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үйрету, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын аналитикалық кестелер құру, 

шаруашылық операциялардың нәтижелерін құжаттау, автоматтандыру құралдары мен ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып, қабылданған нормаларға сәйкес құжаттаманы рәсімдеу. 

Пререквизиттер Өндірістік тәжірибе 1, Мұнай- газ өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп/Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердегі кеңейтілген қаржылық есеп, Мұнай-газ өндірісіндегі салық есебі/Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

салық есебі, Мұнай-газ өндірісіндегі басқару есебі /  Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі басқару есебі, 

Аудит негіздері 

Постреквизиттер Дипломалды тәжірибе 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Академиялық кредиттер саны 6 

Семестр 6 

 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК53 Шаруашылық субьектісінің қызметінің 

нәтижелерін талдауға және алынған 

қорытындыларды негіздеуге, компания 

активтерінің, міндеттемелерінің және 

капиталының болуын, қозғалысын және 

сақталуын тексеруді жүргізуге, бухгалтерлік 

есепті жүргізуді реттейтін есеп және салық 

саясатын және басқа да ішкі нормативтік 

құжаттарды әзірлеуге, ішкі аудитор ретінде 

жұмыс істеуге және мұнай-газ саласындағы 

компанияларда және кәсіпкерлік 

субъектілерінде халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттары және халықаралық 

аудит стандарттары бойынша қаржылық 

есептілік аудитін жүргізу кезінде сыртқы 

аудиторлармен өзара бухгалтерлік есепті 

автоматтандыру мәселелерін шешу үшін 

заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды қолдана алады. 

Шаруашылық субьектілердің 

қызметіне практикалық қатысу 

негізінде білім алушылардың 

курстарды оқу кезінде алған 

теориялық білімдерін бекіту, оларды 

кәсіби қызметте қолдану білігін 

қалыптастыру. ХҚЕС бойынша қ 

аржылық есепті, салықтық, 

басқарушылық есепті, сондай-ақ 

шаруашылық жүргізуші субъектінің 

аудитін ұйымдастыру және жүргізу 

саласында қажетті практикалық 

дағдыларды игеру. 

Курстарды игеру және ұйымдардың қызметіне 

практикалық қатысу нәтижесінде білім алушыларда 

мынадай дағдылар дамиды: 

* қаржылық және есептік ақпаратты өңдеу және талдау; 

* ұйымдардың, кәсіпорындардың, мекемелердің 

қызметін сипаттайтын аналитикалық кестелерді 

құрастыру; 

* шаруашылық операциялардың нәтижелерін құжатпен 

ресімдеу; 

* мұнай-газ саласы компаниясының/кәсіпкерлік 

субъектілерінің ішкі нормативтік құжаттарының 

талаптарына сәйкес қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттары бойынша қаржылық есептілікті 

қалыптастыру;  

*салық есебін және олардың құжаттамасын жүргізу; 

* мұнайгаз компаниялары мен кәсіпкерлік 

субъектілерінде есеп және салық саясатын және 

бухгалтерлік есеп жүргізуді реттейтін өзге де ішкі 

құжаттарды жасақтау;  

*мұнай-газ саласы компаниясының/кәсіпкерлік 

субъектілерінің активтерінің, міндеттемелерінің және 

капиталының болуын, қозғалысын және сақталуын 

тексеруді жүргізу. 

* мұнайгаз саласы компаниялары мен кәсіпкерлік 

субъектілерінде ішкі аудитор болып жұмыс жасау және 

ҚЕХС – ы және ХАС-ы бойынша қаржылық есептілікті 

аудиттеуде сыртқы аудитрлармен бірлесіп қызмет ету. 

 

 



Ү АМГУ 131-16-20   Элективті пәндер каталогы. Бірінші  басылым 

63 
 

Пән атауы RAFO 4306 Қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау 

Пән циклі КП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері 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 есептілікті талдау нәтижелерін пайдалану үшін оны жан-жақты талдаумен 

байланысты теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пререквизиттер Мұнай- газ өндірісіндегі бизнес талдау/Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау/ Коммерциялық 

банктердің қызметін бизнес талдау 

Постреквизиттер - 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 5 

Семестр 8 

 

Құзыреті Оқу нәтижелері (ОН) 

Құзырет 

коды 

Құзыреттілікті тұжырымдау Пәннің сипаттамасы Оқыту нәтижелері 

КК52 Қаржылық есептілікке экспресс-талдау 

жүргізу дағдылары, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржылық есептілігін 

кешенді экономикалық оқу және оның 

қаржылық жай-күйін диагностикалау 

дағдылары, жүргізілген есептеулер негізінде 

басқарушылық шешімдер қабылдау 

дағдылары, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржылық жай-күйін 

жетілдіру бойынша қабылданатын 

басқарушылық шешімдердің тиімділігін 

бағалау дағдылары. 

Курс компаниялардың қаржылық 

есептілігінің әртүрлі нысандарын 

құрастыру, талдау және болжау 

бойынша теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды алуға; білім 

алушыларға қаржылық талдау 

саласындағы озық білімге сәйкес 

қаржылық ақпаратпен және 

қаржылық көрсеткіштермен жұмыс 

істеу кезінде талдамалық құралдарды 

пайдалану дағдыларын дамытуға 

бағытталған. 

білуі керек: қаржылық есептілікті талдауда 

қолданылатын заманауи әдістер мен тәсілдер; 

меңгеруі керек: міндет қоюды экономикалық тұрғыдан 

дұрыс тұжырымдау, қаржылық есептілікті талдаудың 

аналитикалық құралдарын дұрыс және тиімді пайдалану; 

аналитикалық зерттеулердің нәтижелері бойынша 

қорытынды жасау; шаруашылық қызметтің тиімділігін 

арттыру және ұтымды ету резервтерін анықтау, 

кәсіпорынды басқарудың экономикалық стратегиясы 

мен тактикасын қалыптастыруға бағытталған негізделген 

шешімдер қабылдау.  

қабілетті: бизнесті бағалау және басқарушылық 

шешімдерді қабылдау кезінде кәсіпорын деңгейінде 

экономикалық міндеттерді шешу үшін қаржылық 

есептілікті талдаудың талдамалық құралдарын қолдану, 

ұйым қызметін мониторингтеу және бағалау әдістерін; 

балама басқарушылық шешімдерді қабылдау кезінде 

экономикалық нәтижелерді болжау дағдыларына сондай- 

ақ басқару шешімдерінің нұсқаларын әзірлеу кезінде 

талдау нәтижелерін пайдалануға. 

 

 

Пән атауы PredP 4310 Дипломалды тәжірибе 

Пән циклі КП/ЖК 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері Кәсіби пәндерді оқу кезінде алған білімдерін тәжірибелік бекіту, кеңейту, сондай-ақ маркетингтік қызметтің 

кәсіби дағдыларын дамыту.Жұмыс беруші талап еткен маркетингті басқарудың ұйымдастыру механизмін құру 

және дамыту процесінде жаңа дағдыларды меңгеру; дипломдық жұмыстың тақырыбына сәйкес өзіндік зерттеу 

жүргізу; тақырып бойынша нақты материалдарды жинау, жүйелеу, өңдеу. Жеке тапсырманы орындау үшін 

шаруашылық жүргізуші субъектінің шаруашылық қызметінің соңғы кезеңдеріндегі кәсіпорын 
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динамикасындағы барлық зерттелетін көрсеткіштерді қарастыру. Мамандық бойынша білім алушылардың 

білімі мен дағдыларын жинақтау, болашақ бизнес және басқару бакалаврының өзіндік еңбек қызметіне кәсіби 

дайындығын бекіту және дипломдық жұмысты орындау үшін материалдар жинау. 

Пререквизиттер Өндірістік тәжірибе 1,2 

Постреквизиттер - 

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары -  түсіндірмелі-иллюстрациялы; 

- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 

- проблемалық; 

- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

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

оқытушы мен білім алушы тарапынан оқытудың рефлексивті тәсіліне негізделген студенттік орталықтанған 

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

жауап-талқылау» дәрісі). 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

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

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

орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

Академиялық кредиттер саны 7 

Семестр 8 
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