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Білім беру бағдарламасының атауы мен коды : 6В 04103 «Мұнайгаз бизнесіндегі есеп және аудит» 

 

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

 

Пән атауы FNgP 2211 Мұнай-газ өндірісіндегі қаржы /FSP 2211 Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржысы 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Қаржы саласындағы білімдерді қалыптастыру, қаржы жүйесіндегі облыстар мен бірліктер, қаржы саясаты мен 

қаржы менеджменті, экономикалық қызмет субъектілері мен мемлекет арасындағы қаржылық қатынастарды 

ұйымдастыру. Қаржылық қатынастарды дамытудағы үрдістерді, жалпыға ортақ әлеуметтік өнімді бөлу және 

қайта бөлу қағидалары, әдістерін анықтау, мемлекеттік және шаруашылық қызметтің барлық салаларында 

қорларды қалыптастыру және пайдалану. 

Пререквизиттер Теориялық  экономика, Бизнеске кіріспе, Менеджмент және маркетинг негіздері 

Постреквизиттер Қаржылық құқық, Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы / Кәсіпкерлік субъектілерінің кәсіпорын 

экономикасы, Мұнай-газ өндірісіндегі салық және салық мониторингі / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық 

және салық мониторингі 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 5 

Семестр 3 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК31 Қаржылық жұмыс 

тәжірибесінде қаржы 

санаттарын қолданудың 

механизмі, экономикалық және 

әлеуметтік деректерді жинау, 

өңдеу және талдаудың қазіргі 

заманғы әдістері, әртүрлі 

меншік нысанындағы 

кәсіпорындардың, ұйымдар 

мен ведомстволардың 

қаржылық, бухгалтерлік және 

басқа да ақпараттарын талдау 

және түсіндіруге қабілетті, 

басқарушылық шешімдер 

қабылдау  үшін  алынған  

ақпаратты пайдаланады 

Қаржының әлеуметтік-экономикалық сипаты және  

функциялары. Қаржылық жүйе, мемлекеттің 

механизмі мен қаржы саясаты. Қаржылық басқару. 

Қаржылық жоспарлау Қаржылық бақылау. Мұнай-

газ кәсіпорындарының және кәсіпкерлік 

субъектілерінің қаржыларының жұмыс істеуінің 

негізі мен мәні. Сақтандыру бизнесі/ Қаржы 

шаруашылық субъектілерінің қызмет етуінің мәні 

мен негіздері. Коммерциялық ұйымдардың 

шығыстары. Негізгі құралдарды қалыптастыру 

және пайдалану. Айналым қаражатын пайдалануды 

қалыптастыру. Өнімдерді сатудан кірістер мен 

кірістер. Ақшалай қаражаттарды үнемдеу және 

ұйымдардың пайдасы. Қаржылық жоспарлауды 

ұйымдастыру 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білімалушы: 

 білуі қажет: қаржы сипаты мен функциялары, 

олардың репродуктивтік процестердегі рөлі, қаржы 

жүйесіндегі ерекшеліктерін, қаржы саласындағы 

терминология, қаржылық, фискалдық және ақша-кредит 

саясаты тұрғысынан қаржылық басқару негіздерін, 

қаржы нарығы мен қаржы институттарын дамыту 

үрдістерін; 

 мемлекеттің, шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

және қаржы институттарының ақша ағындарын талдап, 

қаржылық шешімдер қабылдай білуі қажет; 

 әлеуметтік ұйымның әртүрлі деңгейлерінде қаржы 

ресурстарын қалыптастыру және пайдалану туралы 

шешім қабылдау үшін қаржылық басқарудың 

практикалық дағдыларының  болуы қажет. 

 

 

Пән атауы VS1209 Мамандыққа кіріспе/ IBU1209 Бухгалтерлік есеп тарихы 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Болашақ маманды меңгеру үрдісіне студенттерді бағыттау және университетте оқып жатқан кезеңінде 

маманды қалыптастыру құралымен танысу, бухгалтерлік есеп, талдау және аудиттің дамуындағы отандық және 

шетелдік тәжірибені зерделеу/ Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілігін 

реттеу туралы нормативтік-құқықтық құжаттарды зерделеу, бухгалтер мамандықтарының даму тарихын білу. 

Бухгалтерлік есеп және аудит бойынша нормативтік құжаттарды ұсынуды түсіндіру, есепке алу әдістерін, 
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әдістерін және ережелерін талдау. 

Пререквизиттер Орта білім бағдарламасы (география, қолданбалы  экономика) 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік есеп негіздері / Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік есеп негіздері, 

Мұнай-газ өндірісіндегі қаржылық есеп / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есеп 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 3 

Семестр 1 

 

 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 
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Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 30 Болашақ мамандықтың 

әлеуметтік маңыздылығын, 

кәсіби қызметтің негізгі 

міндеттерін ақтауға қабілетті; 

командамен жұмыс жасау, 

командалық жұмыстарды 

ұйымдастыру; өздерінің 

университетін құру, 

қалыптастыру және дамыту 

тарихын баяндайды, 

кітапхананы ақпараттық 

ресурстардың көзі ретінде 

пайдаланады. 

Бухгалтерлік есеп және бухгалтердің мамандығы. 

Кәсіптік қызметтің саласы, объектілері, түрлері мен 

функциялары. Жоғары білім берудегі оқу үдерісі. 

Бухгалтерлік есептің пайда болуы. Қазақстан 

Республикасындағы бухгалтерлік есеп. 

Бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру. Аудиттің 

теориялық аспектілері, оның маңыздылығы мен 

классификациясы. Аудит нормативтері мен  

стандарттары. Кәсіпорынның бухгалтерлік қызмет 

құрылымы. Аудитордың кәсіби этикасы / 

Бухгалтерлік есептің пайда болуы, қалыптасуы 

және дамуы ғылым ретінде. Бухгалтерлік есептің 

негізгі мектептері. Бухгалтерлік есептің ғылыми 

сипаты. Екіжақты жазудың пайда болуы және 

дамуы. Теңгерім теориясы. Бағалаудың тарихы. 

Есептік жазба тарихы және оларды жіктеу. 

Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есептің 

қазіргі жағдайы мен даму перспективалары. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білімалушы: 

❖ Білуі қажет: ел дамуының әртүрлі тарихи 

кезеңдеріндегі есебі, елдегі есепке алу туралы 

статистикалық деректерді таңдай білуі; 

❖ Экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, 

өңдеу және талдаудың заманауи әдістерін меңгеру; 

өзіндік жұмыс ұйымдастыру, өзін-өзі ұйымдастыру және 

тапсырманы ұйымдастыру дағдысының болуы 

 

 

 

Пән атауы OBUNgP 2212 Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік есеп негіздері / OBUSP 2212 Кәсіпкерлік субъектілерінің 

бухгалтерлік есеп негіздері 

Пән циклі БД/КВ 

Курсты оқыту мақсаты Кәсіпорынның активтері мен міндеттемелерін жіктеуге, оларды тиісті бухгалтерлік есеп шоттарына 

сәйкестендіруге, бухгалтерлік жазбаларды жасауға, бухгалтерлік құжаттарды және тізілімдерді құруға, 

қаржылық есептілікті құруға қабілеттілігі 

Пререквизиттер Экономикадағы математика, Мамандыққа кіріспе / Бухгалтерлік есеп тарихы 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі қаржылық есеп / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есеп, Мұнай-газ 

өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп/Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кеңейтілген қаржылық есеп, 

Бюджетный учет и отчетность /  Бюджеттік есепке алу және есептілік/ Қоғамдық секторға арналған қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес есеп және есептілік/ Банктік есепке алу және есептілік, 

Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіби аудит / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 5 

Семестр 3 

 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 32 Халықаралық стандарттарға 

сәйкес ұйымдардың қаржылық 

есептілігін қалыптастыру үшін 

қажетті есепке алу ақпаратын 

қалыптастыруға, тіркелуге 

Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының 

қызмет түрлері мен ерекшеліктері. Мұнай-газ 

кәсіпорындары қызметінің ерекшеліктері. 

Ақпараттық жүйе ретінде бухгалтерлік есеп. Мұнай 

компаниялары балансының құрылымы мен 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білімалушы білуі қажет: 

➢ ұйымдарда бухгалтерлік есептің мақсаттары, 

міндеттері, бухгалтерлік есеп қағидаттары мен әдістерін; 

Қазақстан Республикасындағы нормативтік есепке алу 

негіздерін; тарихи аспектілер мен  іргелі есепке алу 
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және өңдеуге қабілетті. 

Бухгалтерлік есепті, 

құжаттарды басқару 

дағдыларын және қаржылық 

есептілікті құқықтық 

қамтамасыз ету бойынша 

ақпараттық базаны есепке 

алудың және пайдаланудың 

тәжірибелік аспектілерін білу, 

құжат айналымы мен  

қаржылық есептілікті құруға 

машықтану. 

 

мазмұны. Шоттар жүйесі және оларды жіктеу. 

Бухгалтерлік ақпараттық жүйенің негіздері және 

оның нысаны. Мұнай-газ кәсіпорындарының 

қаржылық есептілігінің тұжырымдамасы және 

түрлері / Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік 

субъектілерінің нормативтік қызметі. Қазақстан 

Республикасында бухгалтерлік есептің нормативтік 

деңгейлері. Кәсіпорын ресурстарын есепке алудың 

және жіктеудің функциялары мен объектілері. 

Есептеу әдісінің элементтері. Типтік шоттар 

жоспары. Кәсіпорынның есеп саясаты және шағын 

және орта бизнес үшін қаржылық есептіліктің 

түрлері. 

тұжырымдамаларын; бухгалтерлік бақылау 

субъектілерін бағалаудағы ағымдағы үрдістерді; 

құқықтық актілер, фактілерді құжаттау мен 

құжаттандыру нысандарын құру әдістерін 

Меңгеруі қажет: 

❖ экономикалық қызметтің жекелеген фактілерінің 

шоттарына дұрыс анықтау, бағалау, жіктеу және 

жүйелеу; экономикалық мазмұнға сәйкес олардың 

қаржылық есептілікке әсерін анықтайды; бастапқы 

құжаттарда және есепке алу регистрлерінде жазбалар 

жасауды; 

❖ құжаттарды басқару және қаржылық есеп беру 

дағдыларының болуы (баланс, есеп, пайда және залал) 

 

 

Пән атауы Өнеркәсіп статистикасы/ Қаржы-экономикалық статистика 

Пән циклі БП, ТК 

Курсты оқыту мақсаты Білімалушыларға жалпы принциптерді, әдістемелерді, статистикалық деректерді жинау, өңдеу және талдау 

әдістерін, массалық әлеуметтік құбылыстар мен жалпы қоғамдық үрдістері мен олардың сандық 

сипаттамаларын зерделеу. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың қызметін сипаттайтын көрсеткіштер мен олардың 

өзара қарым-қатынастарын статистикалық сандық және сапалық талдау әдістерін және әдістерін білу. 

Өнеркәсіптік статистиканы ұйымдастырудан бастап, білім беру жүйесін қалыптастыру, статистикалық 

көрсеткіштерді талдау, өнеркәсіп бойынша жіктелген, өнеркәсіптік статистикадағы өнімнің физикалық 

көлемінің индекстерін құрастырудың негізгі принциптері / Қаржы-экономикалық статистиканың теориялық 

негіздерін және ұлттық қаржы мәселелері бойынша статистикалық зерттеулер жүргізудің, қаржылық және 

ақша-несие қатынастарының рөлі мен рөлін білудің, сондай-ақ елдің қаржылық жүйесінде орын алған 

құбылыстар мен процестерді статистикалық талдаудың заманауи әдістерін игерудегі студенттердің білімін 

дамыту.   

Пререквизиттер Экономикадағы математика, теориялық  экономика, Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік есеп негіздері / 

Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік есеп негіздері,  Мұнай-газ өндірісіндегі қаржы 

/ Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржысы 

Постреквизиттер 4305 Мұнай-газ өндірісіндегі статистикалық есеп және есептілік / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 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 
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технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 5 

Семестр 4 

 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 33 Өнеркәсіптік статистиканың 

объектілері мен статистикалық 

байқау көздерінен ажырата 

білу, өндірістік өнімнің 

физикалық көлемінің индексін 

есептеу және жалпы өнімнің 

Өнеркәсіптік статистика тұжырымдамасы, 

санаттары мен әдістері. Өндіріс тұжырымдамасы, 

өнеркәсіп, өнеркәсіптік кәсіпорын. Салада 

концентрация деңгейінің негізгі көрсеткіштері. 

Еңбек және жұмыс уақытының статистикасы. 

Өндіріс құны. Шығындардың қалыптасу әдістері. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білімалушы білуі тиіс:  

 статистиканың пәні, әдісі және міндеттерін;  

 статистикалық ғылымның жалпы принциптері; 

 мемлекеттік статистиканы ұйымдастыру 

принциптерін;  

 статистикалық есеп беруді дамытудағы ағымдағы 
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көлемін есептеу дағдыларын 

көрсету. Мүмкін болатын 

статистикалық сандық 

деректерді генерациялауға, 

дамытуға және талдауға 

қабілетті 

Өндіріс құнының индикаторлары және оның 

динамикасын талдау/Кәсіпорын қызметінің қаржы-

экономикалық нәтижесі, кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын талдаудың мазмұны мен әдістері, 

кәсіпорынның кірістілігін талдау, іскерлік 

белсенділікті талдау және кәсіпорынның тиімділігі. 

Ақпаратты жинау, өңдеу және талдау әдістемесін 

білу, нарықтық экономикада пайдаланылатын 

топтар мен классификацияларды пайдалана білу, 

ұлттық шоттардың макроэкономикалық 

көрсеткіштерін пайдалану 

үрдістерін; :  

 статистикалық ақпаратты жинау және жазу; - 

бақылау материалдарын бастапқы өңдеу және 

бақылауды жүзеге асыруды;  

 статистикалық көрсеткіштерді есептеу және негізгі 

қорытындыларды тұжырымдауды;  

 макро және микро деңгейлерде әлеуметтік-

экономикалық құбылыстардың даму заңдылықтарын 

бағалауды; 

Дағдылардың болуы: 

❖ әлеуметтік-экономикалық процестердің сандық 

және сапалық қарым-қатынастарын талдай білу; 

❖ алынған есептердің негізін практикалық қолдану 

үшін негізді қорытындылар мен ұсыныстарды 

тұжырымдау;  

Кәсіби дағдылар: - экономикалық зерттеулерде әртүрлі 

статистикалық әдістерді қолдану; 

➢ тапсырмаға сәйкес экономикалық деректерді өңдеу 

құралдарын таңдау, есептеулердің нәтижелерін талдау 

және нәтижелерді негіздеу; әлеуметтік-экономикалық 

үрдістер мен құбылыстар туралы ішкі және сыртқы 

статистиканы талдау және интерпретациялау, 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерде үрдістерді 

айқындау;  

➢ отандық және шетелдік ақпарат көздерін пайдалану 

арқылы ақпараттық шолуды және / немесе аналитикалық 

есепті дайындау. 

 

 

Пән атауы Мұнай-газ өндірісіндегі қаржылық есеп / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есеп 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Шаруашылық субъектісінде қаржылық есепті жүргізу тәртібі, әдістері және қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымдастыруы жқнінде білім беру. Нарықтық экономика жағдайындағы 

қаржылық есептің ролі, барлық ресурстардың сақталуын қамтамасыз ету және олардың заңды әрі мақсатқа сай 

пайдаланудың міндеттерін түсіндіру 

Пререквизиттер Экономикадағы математика, Мамандыққа кіріспе / Бухгалтерлік есеп тарихы, Мұнай-газ өндірісіндегі 
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бухгалтерлік есеп негіздері / Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік есеп негіздері, 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп/ Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кеңейтілген қаржылық 

есеп, Мұнай-газ өндірісіндегі аудит/ Кәсіпкерлік субъектілеріндегі аудит, Мұнай-газ өндірісіндегі салық есебі /  

3 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық есебі 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 5 

Семестр 4 

 

 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 
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Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 38 Бухгалтерлік есеп пен 

экономикалық жұмысдың 

прогрессивті формалары мен 

әдістерін қолдануға, қаржылық 

есептілік саласында ғылыми 

зерттеулер жүргізуге, алынған 

нәтижелерді талдауға, 

ағымдағы активтерді, ұзақ 

мерзімді активтерді есепке 

алуды, міндеттемелерді есепке 

алуды, кәсіпорындардағы 

кірістер мен шығыстарды 

есепке алуды, меншікті 

капиталды есепке алуды және 

қаржылық есептілікті 

қалыптастыруды білу 

 

Мұнай-газ активтерін, қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді активтерді есепке алу. Компанияның 

қаржылық және басқа міндеттемелерін есепке алу. 

Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді берешек. 

Кірістер мен шығыстарды есепке алу. Жалпы 

кірістер мен шығындар. капиталды есепке алу. 

Мұнай-газ кәсіпорындарының қаржылық 

есептілігін дайындаудың нысандары мен тәртібі / 

Бизнестің субъектілерін есепке алу үшін 

нормативтік базаны таңдау. Шағын және орта 

бизнес үшін ҚЕҰС және ҚЕХС талаптарының 

ерекшеліктері. Бухгалтерлік есепке кіріспе. 

Кәсіпкерлік субъектілерінің ұзақ мерзімді және 

қысқа мерзімді активтерін жіктеу және бағалау. 

Кәсіпорынның қаржылық және басқа 

міндеттемелерін есепке алу. Кірістер мен 

шығыстарды есепке алу. Қаржылық есептілікті 

дайындау тәртібі. 

Білімалушы білуі қажет: қаржылық есептілікті ұсыну 

мен активтерді, міндеттемелерді, капиталды, кірістер 

мен шығыстарды ұйымдардың, қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттарын, қаржылық есептілікті 

дайындау және ұсыну жүйелерін бағалаудың жалпы 

қабылданған қағидалары; 

       Дағдысы болуы қажет: қаржы есептілігін ұсыну 

үшін бухгалтерлік есеп қағидаттары туралы білімдер 

жүйесін пайдалануға, ҚЕХС сәйкес дайындалған 

қаржылық есептілікті оқуға;меншік: тану дағдылары, 

активтерді, міндеттемелерді, капитал, кірістер мен 

шығыстарды бағалау, бухгалтерлік деректер негізінде 

қаржылық есептілікті дайындау. 

 

 

 

Пән атауы Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы / Кәсіпкерлік субъектілерінің кәсіпорын экономикасы 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Нарықтық экономикадағы кәсіпорынның экономикалық механизмін зерттеу негізінде студенттердің 

экономикалық ойлауын дамыту. Қазақстанның экономикасын одан әрі жаңғырту мен әртараптандыруды ескере 

отырып, қазіргі құқықтық, экономикалық, қаржылық және әкімшілік ортадағы кәсіпорынның нарықтық 

механизмін білу. Кәсіпорындарда кездесетін процестерді, кәсіпорындардың табиғатын және олардың нарықтық 

экономикадағы қоғамдағы орны туралы студенттердің түсінігін қалыптастыру. Осы пәннің теориялық 

материалдарына кіретін негізгі ұғымдарды, заңдарды және әдістерді зерттеу. 

Пререквизиттер Бинеске кіріспе, Теориялық экономика, Мұнай-газ өндірісіндегі қаржы / Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржысы, 

Қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау 

Постреквизиттер Жаһандық қаржы менеджменті / Дамушы нарықтарға инвестициялау, Мұнай-газ өндірісіндегі бизнес талдау / 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 5 

Семестр 5 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 29  Тәуелсіздіктің жоғары үлесі 

бар үздіксіз білім алу үшін 

кәсіпорынның экономисті 

ретінде одан әрі 

шығармашылық, белсенді 

кәсіптік қызмет үшін қажетті 

Кәсіпорынның сипаттамасы және 

классификациясы, кәсіпорынның құрылымы, 

кәсіпорын менеджменті, тауар өндірісі және нарық 

концепциясы. Мұнай-газ компаниясында өндіру 

процесін ұйымдастыру. Кәсіпорынның негізгі және 

айналымдағы капиталы. Мұнайгаз кәсіпорнындағы 

       Бұл пәнді оқу нәтижесінде білімалушылар  білуі 

қажет: кәсіпорынның өндірістік, шаруашылық, қаржы-

шаруашылық қызметін реттейтін заңнамалық және 

нормативтік актілер; нарықтық экономиканың негізгі 

байланысы ретінде кәсіпорындардың негіздері; негізгі 

құралдардың сипаты, құрамы, құрылымы және айналым 
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атқарушылық және 

басқарушылық шешімдерді 

талдау және қабылдау үшін 

экономикалық есептеулердің 

әдіснамасын меңгеру 

мүмкіндігін көрсету. 

Кәсіпорын жұмысының 

барысында туындайтын 

проблемаларды шешу 

жолдарын дәлелдеу және 

дәлелдемелерді әзірлеу үшін 

қажетті құзыретке ие 

кәсіпорынның есептеу және 

талдаудың тиімді жүйесін құру 

үшін осы білімдерді қолдануға 

қабілетті 

инвестиция  және инвестициялық саясат. Өнім 

сапасын басқару. Кәсіпорынның пайдасы және 

өндірістің рентабельділігі / Нарықтық 

экономикадағы кәсіпорын. Кәсіпорындардың 

жіктелуі. Бизнес қауымдастықтар. Кәсіпкерлік 

қызмет. Кәсіпорынның жалпы және өндірістік 

құрылымы Өндірістің шоғырлануы. Кәсіпорынды 

жоспарлау және болжау. Компанияның 

экономикалық ресурстары. Кәсіпорынның негізгі 

капиталы. Негізгі құралдардың құрамы мен 

құрылымы. 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. 

капиталы; Кәсіпорынның құрамы, штаттық құрылымы; 

кәсіпорынның жалақысын ұйымдастыру негіздері 

кәсіпкерлікті жоспарлаудың негіздері; өндiрiс 

шығындарының және сатудың түрлерi және өнiмдердiң, 

жұмыстардың, қызметтердiң құнын қалыптастыру; 

Компанияның негізгі қаржы-экономикалық нәтижелері 

және олардың орындалуы; 

         Меңгеруі қажет: Кәсіпорынның негізгі техникалық 

және экономикалық көрсеткіштерін есептеу және талдау; 

ұйымдық-құқықтық, экономикалық сипаттамаларына 

сәйкес кәсіпорынның нарықтық экономиканың 

субъектісі ретінде жалпы сипаттама беру; дағдылары 

бар: кәсіпорынның және оның қызметін жалпы және 

оның жеке бөлімшелерінің тиімділігін арттырудың 

негізгі бағыттары мен шараларын айқындау; іскерлік 

шешімдер қабылдау үшін кәсіпорынның әртүрлі 

салаларында экономикалық ақпаратты қабылдауды 

дайындау; Кәсіпорын экономикасы теориясы мен оны 

дамыту тәжірибесі туралы жаңа білімді меңгеру. 

 

 

Пән атауы Шығындарды басқару: мұнай-газ өндірісіндегі есептік аспект/ Шығындарды басқару: кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі есептік аспект 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Қысқа және ұзақ мерзімдерге басқарушылық шешім қабылдау мақсатында ақпараттар қалыптастыру бойынша 

мәліметтер беру. Жоспарлау, бақылау, талдау, басқарушылық шешім қабылдау, ынталандыру, 

коммуникациялау сияқты басқару қызметтерін жүзеге асыру үшін түрлі қолданушыларға қажетті 

экономикалық ақпараттар даярлауға дағдылау. Ұйымдардың еңбек, экономикалық және қаржылық 

ресурстарын тиімді бөлу мүддесінде барлық деңгейде басқарушылық шешім қабылдауды жеңілдететін 

ақпараттарды даярлауды үйрету. Бюджеттеу, бақылау және субъект қызметінің нәтижесін бағалау сұрақтары 

бойынша бағыт беру 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік есеп негіздері / Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік есеп негіздері,  

Мұнай-газ өндірісіндегі қаржылық есеп / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есеп 

Постреквизиттер Қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау, Мұнай-газ өндірісіндегі бизнес талдау / Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі бизнес 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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 8 

Семестр 5 

 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 41 Өнімді есепке алу әдістерін 

және әдістерін практикалық 

қолдану, шешімдерді қабылдау 

процесінде бюджеттеу. 

Экономикалық мәні және шығындарды жіктеу. 

Өндіріс құнын есептеу. Қысқа мерзімді басқару 

шешімдерін қабылдау кезінде шығындарды талдау. 

Күрделі салымдар бойынша шешім қабылдау 

Білімалушы білуі  қажет: өндіріс шығындарының 

сипатын; шығындарды басқарудың сипаты мен 

міндеттерін; шығындарды бағалау әдістерін;  шешімдер 

қабылдау үшін шығын ақпаратын пайдалануды;  



 
Ү АтМГУ 703-24-19 Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым                                                    16 

Ұйымның шектеулі еңбек, 

экономикалық және қаржылық 

ресурстарын тиімді бөлу 

мүдделерінде барлық 

деңгейдегі басқарушылық 

шешімдерді жеңілдету үшін 

ақпарат дайындауға қабілетті. 

 

кезінде шығындар мен  пайданы талдау. 

Шығындарды жоспарлау (бюджеттеу). 

Шығындарға қатысты кәсіпорынның стратегиясы./ 

Шығындарды басқару. Шығындарды бағалау. 

Өндірістік бөлімшелерге қосымша  қызметтер 

шығындарын бөлу. Стратегиялық басқару есебі. 

Бюджетті жоспарлау, көрсеткіштерді бақылау және 

өлшеу. Ауытұуларды  талдау. Жауапкершілікті 

есепке алу. Шешімдерді талдау. Шешімдер 

қабылдау үшін тиісті шығыстар мен кірістерді 

өлшеу. Инвестициялық шешімдерді талдау 

Жоспарлау, бақылау, талдау, басқару шешімдері, 

ынталандыру, байланысты орнату үшін Мұнай-газ 

саласында әртүрлі деңгейдегі пайдаланушыларды 

экономикалық ақпаратты дайындау дағдыларын 

қалыптастыру / Ұйымның шектеулі еңбек, экономикалық 

және қаржылық ресурстарын тиімді бөлу мүддесінде 

барлық деңгейдегі басқару шешімдерін жеңілдету 

үшінбюджеттеу, бақылауды бағалау және субъект 

қызметінің нәтижелеріне бағыттау аясында  ақпарат 

дайындау дағдыларын қалыптастыру.  

 

 

Пән атауы Мұнай-газ өндірісіндегі салық және салық мониторингі / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық және салық 

мониторингі 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Салық төлеушілерге салық туралы және салықтық тексерулерді жүргізу кезінде қолданылатын салық 

мониторингінің ұйымдастырушылық және құқықтық әдістерін, салықтық құқық бұзушылық түрлері мен 

оларды жасау жауапкершілігін үйрету.Бухгалтерлік ақпаратты пайдалану дағдыларын кәсіпкерлік субъектілері 

үшін салықтар бойынша салық базасын қалыптастыру және басқару шешімдерін қабылдау. Білім алушыларды 

Қазақстан Республикасының салық және бюджеттік жүйелерінің негіздерімен таныстыру, Қазақстан 

Республикасының Салық кодексіне сәйкес кәсіпкерлер мен жеке тұлғаларды салық салу тәртібі. Қазақстан 

Республикасында салық салу және салықтық бақылау саласындағы нормативтік реттеу негіздерін білу. 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі қаржы / Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржысы, Теориялық  экономика, Бизнеске 

кіріспе 

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

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 
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5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 6 

Семестр 5 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 35 Қазақстан Республикасының 

салық заңнамасының 

нормаларына сәйкес келетін 

аудиторлық және бақылау 

құжаттамаларын тез құруға 

қабілетті. Бақылау және 

аудиторлық қызметті жүргізу 

кезінде өз бетінше шешім 

қабылдайды. Салықтық тексеру 

барысында салықтық бақылау 

әдістерін қолдану мүмкіндігін 

көрсете білу 

Салықтардың экономикалық мазмұны, олардың  

анықтамасы  және ерекшеліктері. Салық 

функциялары және олардың қарым-қатынасы. 

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 

Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес ірі салық 

төлеушілердің мониторингі бойынша салықтық 

бақылау туралы ереже. Көлденең бақылау. 

Мониторинг рәсімі./ Салықтың элементтері, 

олардың сипаттамалары. Салық субъектісі және 

салық салу объектісі, салық көзі. Салық ставкасы 

және оның түрлері. Салық үзілістері. Салық төлеу 

әдістері мен шарттары. Салықтың қайтарылуы, 

оның мәні. Кәсіпкерлік субъектілерінің салық 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білімалушы: 

❖ салық есептілігін нормативтік реттеу және салық 

есептілігін жасау тәртібін біледі;  

❖ салықтар мөлшерін, салық салу базасын анықтау, 

салық режимдері мен жеңілдіктерді қолдану, салық 

есептілігін жасауға; \ салықтық есепке алуды жүргізуге 

және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

салық есептілігін табыс етуге қабілетті. 
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мониторингінің мақсаты, негізі және шарттары. 

 

 

Пән атауы Мұнай-газ өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп / RFUSP 3302 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кеңейтілген 

қаржылық есеп 

Пән циклі ПД/КВ 

Курсты оқыту мақсаты Қаржылық есептің халықаралық стандарттарын, соның ішінде бизнесті біріктіру, пайдаға салық, қаржылық 

құралдар есебін, қаржылық есептілікті шоғырландыру, біріккен кәсіпорындарға қатынасу, валюта 

курстарының өзгерісінің әсері бойынша стандарттарды оқып үйрену. ҚЕХС-на сай ұйымдардың қаржылық 

есептілігін құруға қажетті ақпараттарды жинақтау, тіркеу мен өңдеуге машықтану 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік есеп негіздері / Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік есеп негіздері, 

Мұнай-газ өндірісіндегі қаржылық есеп / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есеп 

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

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық есебі, Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіби аудит / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

кәсіби 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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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: 



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

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. 

Курсты оқыту мақсаты 6 

Семестр 5 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 39 Қаржылық есеп және 

қаржылық есеп берудің 

халықаралық стандарттары 

саласындағы жоғары білікті 

мамандардың тәжірибесін 

қолдануға қабілетті. 

Әдетте практикада туындайтын 

жағдайларға қол жеткізе білуге, 

бухгалтерлік есепті 

автоматтандыруға арналған 

бағдарламалық қамтамасыз 

етуді қолдануға, мұнай-газ 

кәсіпорындарының қызметін 

сипаттайтын экономикалық 

және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу үшін 

қажетті бастапқы деректерді 

дайындай алады. 

Мұнай-газ саласының құндылықтар тізбегі және ең 

маңызды есеп мәселелері. Барлау және өндіру. 

Мұнай өнімдерін тасымалдау, өңдеу және өткізу  

бойынша бухгалтерлік есеп. Туынды құралдарды 

қоса алғанда, қаржы құралдары. Кәсіпорындарды 

біріктіру. Шоғырландырылған қаржылық есептілік 

Инвестициялық жылжымайтын мүлік. Болжалды 

міндеттемелер, шартты міндеттемелер және шартты 

активтер Табыс салығы Қаржы құралдарын есепке 

алу және бағалау. Бірлесіп бақыланатын активтер./ 

Шаруашылық субъектілерінің қызметін 

ұйымдастыру-құқықтық негізі. ҚЕХС, (IAS) ХҚЕС 

және НСФО: мақсаты мен ауқымы. ҚЕХС бойынша 

шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін есеп 

саясаты. Активтердің, міндеттемелердің, 

капиталдың, ұйымның кірістері мен шығыстарын 

есепке алу. Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық 

есептілігін қалыптастыру ерекшеліктері 

         Пәнді меңгеру нәтижесінде білімалушы басқару 

шешімдерін қабылдау үшін ақпаратты қалыптастыру 

құралы ретінде бухгалтерлік және қаржылық есеп 

(алдыңғы қатарлы) рөлін білуі және түсінуі қажет. 

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға арналған әдістер мен 

тәсілдерді  тәжірибеде  қолдана білуі қажет. Мұнай-газ    

компанияларындажәнеәртүрлішаруашылықсубъектілерін

деесепкеалудыұйымдастырукезінде ҚЕХС, ҚЕХС және 

ҚСҚЕХС талаптарын  қолдану мүмкіндігі. 

         Ұжымда  ХҚЕС-ын жүзеге асыруға 

қызығушылықты қамтамасыз ету және басқару 

мақсаттарына жету үшін оңтайлы коммуникациялық 

орта құру үшін топта байланыс жасай білу мүмкіндігін 

тудыру. 

         Қызметкерлердің білім деңгейін жоғарылатудың  

түрлі формалары бойынша  оқытудың кез-келген 

формасы бойынша білім алуға дайын болуы 

 

 

Пән атауы GFM 3215 Жаһандық қаржы менеджменті /  IRR  3215 Дамушы нарықтарға инвестициялау 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Халықаралық қаржыдағы негізгі ұғымдарды меңгеру үшін студенттер арасында тұжырымдамалық және 

талдамалық  аппараттарды қалыптастыру, көп валютадағы инвестициялық жобалар үшін принциптер мен 

шешімдерді қабылдау тетіктері, корпоративтік қаржыландыру көздерін бағалау құрылымы мен принциптері, 
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қазіргі заманғы бизнестің алдында тұрған валюталық тәуекелдерді өлшеу және басқару тәсілдері. Халықаралық 

қаржы нарықтарының мінез-құлқы жағдайында халықаралық ақша, пайыздық және бағалық теңдік мәртебесін 

зерттеу. Корпоративті шешімдерді негіздеу үшін теориялық негіздерді қолдану, аналитикалық қабілеттерін 

студенттерде қалыптастыру, корпорациялардың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді халықаралық 

қаржыландыруға арналған құралдары, валюталық активтердің тәуекел-қайтарымды талдау принциптерін 

зерделеу және портфельдік инвестицияларды бағалау. Компания  бизнесінің бухгалтерлік  тәуекелін анықтау 

және оның «хеджирлеу» (бейтараптандыру), компанияның бизнесінің транзакциялық (экономикалық) 

тәуекелін және оны «хеджирлеудің (жабудың)» құралдарын (техникасын) қарау қажеттілігін (негіздеуін) 

анықтау 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы/ Кәсіпкерлік субъектілерінің кәсіпорын экономикасы, Мұнай-

газ өндірісіндегі қаржы /  Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржысы 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 8 

Семестр 6 

 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 36 Қоғамдағы әлеуметтік маңызы бар 

проблемаларды және процестерді 

талдай білуге, болашақта олардың 

мүмкін болатын дамуын болжауға, 

өз қызметін нормативтік-

құқықтық құжаттарды қолдануға, 

ұйымдастырушылық және 

басқарушылық шешімдерді табуға 

және жауапты болады. Меншік 

нысандарының, ұйымдардың, 

ведомстволардың әртүрлі 

нысандарындағы 

кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

ведомстволардың қаржылық, 

бухгалтерлік және басқа да 

ақпараттарын талдау және 

түсіндіру, қажетті шешімдерді 

жинау, талдау және ақпараттық 

шолуларды дайындауға арналған 

ішкі және сыртқы ақпарат 

көздерін пайдалану арқылы 

басқару шешімдерін қабылдау 

үшін алынған ақпаратты 

пайдалануға және / немесе 

талдамалы  есеп жасауға қабілетті 

Халықаралық қаржы менеджментінің 

ерекшеліктері. Халықаралық қаржы нарығының 

құралдары. Инвестициялық жобаның 

мақсаттары мен міндеттері. Компанияның 

халықаралық ақша ағындарын талдау және 

басқару шешімдеріндегі валюталық тәуекелдер 

Қаржы тетігінің тиімділігі.. Қаржылық тәуекел 

Қаржы левереджінің әсері (бірінші тұжырым). 

Қаржы активтерін бағалау, қаржы активтерінің 

тәуекелдігі және рентабельділігі. Кәсіпорын 

қаржыларын дағдарысты басқару. Банкроттық 

ықтималдығын болжау./ Түрлі нарықтық 

активтерге инвестицияларды талдау 

ерекшеліктері. Сарапшылардың инвестициялық 

нарықтағы рөлі және инвестициялардың 

артықшылықтарын болжау әдісі. 

Инвестициялық шешімдердің тиімділігі және 

инвестициялық стратегия. Инвестициялық 

тәуекелді талдау. Дамып келе жатқан капитал 

нарықтарына арналған портфельдік модельдерді 

модификациялау 

Білімалушы білуі қажет:  

 қаржылық басқарудың негіздері, қаржылық 

жоспарлау құрылымы мен мазмұны, активтерді 

бағалаудың үлгілері мен әдістері, құндылық және 

капитал құрылымы, инвестициялық жобалардың 

тиімділігі және компания құнының өсуіне қол жеткізу 

жолдарын; 

Қолдана білуі қажет:  

❖ аржы ағымдарын, активтері мен міндеттемелерін, 

қаржы портфелін, қаржы тәуекелдерін, инвестициялық 

жобаларды, ресурстарға қажеттілігін және олардың 

кәсіби қызметіндегі проблемаларды шешуде оларды 

пайдалануды бағалауды 

Игере білуі қажет :  

➢ қаржы көрсеткіштері мен коэффициенттерін 

(өтімділік, қаржылық тұрақтылық, кірістілік, айналым, 

тәуекел мен кірістілік, меншікті капиталдың және 

қарыздық капиталдың құны, инвестициялық жобаны 

бағалау және капиталдың құны) анықтау үшін қаржы 

есептілігінің тәжірибесін, жинақталған экономикалық 

деректерді өңдеу және талдау құралдарын таңдау 

тәжірибесі есептердің нәтижелерін талдау және олардың 

тұжырымдарын негіздеуді. 

 

 

Пән атауы FRIINgP3216 Мұнай-газ өндірісіндегі қаржы нарықтары, институттар мен құралдар /  FRIISP3216 Кәсіпкерлік 



 
Ү АтМГУ 703-24-19 Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым                                                    22 

субъектілеріндегі қаржы нарықтары, институттар мен құралдар 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Білім алушыларға қаржы нарықтарының, оның негізгі сегменттерінің, институттарының және нарықтық 

құралдардың негізгі қағидаттары туралы білім беру 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы/ Кәсіпкерлік субъектілерінің кәсіпорын экономикасы, Мұнай-

газ өндірісіндегі қаржы /  Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржысы, Теоиялық экономика 

Постреквизиттер Қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау, Мұнай-газ өндірісіндегі бизнес талдау/ Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 5 

Семестр 6 
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Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 34 Қаржы нарығын, олардың 

негізгі сегменттерін, еліміздің 

ақша-несие  жүйесіндегі 

жағдайды талдауға арналған 

құралдарды, банк жүйелерінің 

жай-күйіне қатысты қаржылық 

және талдамалық 

ақпараттармен, жүйелерді 

ойлауды, аудиторияның 

назарын аудара білуді және 

нәтиже беру қабілетін зерттеу 

құралдарын қолдануға 

мүмкіндіктері бар. 

Қаржы нарықтарының маңызы мен түрлері, 

олардың қатысушылары, қаржы нарығы және 

мұнай-газ компанияларының қызметіндегі 

мекемелер. Қаржы құралдары және оларды жіктеу. 

Қаржылық нарықтар. Туынды қаржы құралдары, 

бастапқы қаржы құралдары. Инвестицияның қаржы 

құралдарын тәуекелдерді басқару / Кәсіпкерлік 

субъектілері пайдаланатын қаржы құралдарының 

жүйесі Қаржылық нарықтардың дамуының қазіргі 

ерекшеліктері Қаржы құралдарының негізгі 

түрлерінің құрамы. Тақырыптың қаржылық саясаты 

және қаржы операциялары. Тәуекелдерді талдау 

жүйесі, тәуекелді жоспарлау және субъектінің 

қаржылық қызметін бақылау 

        Білімалушылар өз білімін әртүрлі қаржы 

құрылымдарымен құзыреттілікке қолдануға мүмкіндік 

алады: бизнес-қаржыландырудың негізгі тетіктері, 

бизнес-процестерде коммерциялық банктермен өзара 

әрекеттесу қағидаттары, кредиттік процестің 

ерекшеліктері, банктік несиелердің қайтарылуын 

қамтамасыз ету жолдары мен түрлері. 

        Салықты есептеудің негізгі әдістерін қолдануға 

үйрену; банктік салымдар бойынша пайыздық 

мөлшерлемелерді есептеу дағдыларын меңгеру; 

капиталды басқару дағдыларын меңгереді. 

 

 

Пән атауы ANgP3222  Мұнай-газ өндірісіндегі аудит/ASP 3222 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі аудит 

Пән циклі БП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Білімалушылардың әртүрлі теорияларды, тұжырымдаманың қағидаларын, аудит стандарттарын меңгеруін, 

қаржылық есептілік аудитін жүргізген кезде оларды түсіндіре алады  және қолдануға қабілеттілігін арттыру. 

Аудиттің  ұғымдарын, формаларын, әдістерін  және  стандарттарын іс жүзінде қолдану мүмкіндігіне ие болу. 

Аудиторлық және кәсіби этиканың аудиторлық стандарттарына сәйкес аудиторлық қызметті жүзеге асыруға 

байланысты моральдық және логикалық тұрғыдан дұрыс шешімдер қабылдауды үйрету. Қазақстанда және 

шетелде әрекет ететін  халықаралық аудиторлық стандарттарды, халықаралық қаржылық есептіліктің және 

аудит стандарттарының қатынасын, халықаралық стандарттарға аудит жүргізуді реттейтін ұлттық нормативтік 

құжаттардың байланысын  оқып үйрену . 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі қаржылық есеп / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есеп, Мұнай-газ 

өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кеңейтілген қаржылық есеп 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі алаяқтықты тексеру /  Кәсіпкерлік субъектілеріндегі алаяқтықты тексеру, Мұнай-газ 

өндірісіндегі кәсіби аудит / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит  

Оқыту әдістері Оқудың жалпы нәтижесі келесі тренингтер арқылы жүзеге асырылады: 

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

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 5 

Семестр 6 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

46 Аудиторлық шараларды 

жүргізуге және аудиторлық 

есептерді халықаралық 

аудиторлық стандарттарға 

сәйкес қаржылық есептілік 

аудиті жүргізуге қабілетті. 

Аудиттің қағидаттары, компоненттері және 

тұжырымдамалары (аудиторлық тексерудің 

постулаттары мен стандарттары) Аудиторлық 

тәуекелдер және олардың компоненттері. 

Аудиторлық дәлелдемелер. Құжаттау және 

аудиттің сапасын бақылау. Ішкі бақылау жүйесі. 

Аудиторлық шараларды жүргізуге және аудиторлық 

есептерді халықаралық аудиторлық стандарттарға сәйкес 

қаржылық есептілік аудиті жүргізуге қабілетті. 

Қолданыстағы кәсіптік талаптарға сәйкес нақты 

мамандыққа тән функцияларды орындай алады. 
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Қолданыстағы кәсіптік 

талаптарға сәйкес нақты 

мамандыққа тән функцияларды 

орындай алады. 

Аудиттің үлгісі: МСА 530. Аудиторлық тексеруді 

масштабтау, жоспарлау және ұйымдастыру. 

Электрондық деректерді өңдеу аудиті. Аудиторлық 

есеп: жинақтау және ұсыну тәртібі./ Аудиттің 

маңызы, мақсаттары мен түрлері. Қазақстан 

Республикасында аудиттің нормативтік реттеу 

жүйесі Экономикалық бақылау және аудит. Өндіріс 

және кіріс циклдарында пайдаланылатын 

аудиторлық келісімдер, өндірістік шығындар мен 

қалыптастыру шығындарын қалыптастыру, еңбек 

төлемдерін жүзеге асыру процесін тексеру, 

қаржыландыру және инвестициялар, жеке 

циклдердің қаржылық нәтижелерін енгізу және 

қалыптастыру 

 

 

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

Пән циклі КП,ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Салық есебі мақсатында салық салынатын көрсеткіштерді құру тәртібі жөнінде, мұнайгаз өнеркәсібінің 

салықтық және бухгалтерлік есеп көрсеткіштерінің байланысы жөнінде білім беру. 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі салық және салық мониторингі / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық және салық 

мониторингі 

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

ақпараттық жүйелері, Мұнай-газ өндірісіндегі алаяқтықты тексеру / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі алаяқтықты 

тексеру 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 



 
Ү АтМГУ 703-24-19 Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым                                                    26 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 6 

Семестр 6 

 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 40 Есеп беру кезеңіндегі 

шаруашылық қызметтің 

бухгалтерлік нәтижелері 

бойынша есептерде көрініс 

табатын, салық 

декларацияларын дайындауды 

реттейтін ақпаратты, 

заңнамалық және өзге де 

нормативтік актілерді 

қолдануға қабілетті. Заңды 

тұлғалар мен жеке тұлғалардың 

базалық салықтар мен 

алымдарын өз бетімен есептей 

алады, салықтық тізілімдер 

Кәсіпорынның салықтық есепке алу және салық 

саясаты. Тікелей және жанама салықтарды есепке 

алу және есеп беру. КТС салық есебі және салық 

есептілігін жасау тәртібі. Жер қойнауын 

пайдаланушыларға салық салу: жер қойнауын 

пайдаланушылардың арнайы салықтар мен 

төлемдер белгілеу тәртібі. Салықты басқару және 

бақылау / Бухгалтерлік есеп, бухгалтерлік есеп 

және салықтық есепке алу элементтері. Есептік 

кезеңдер үшін кірістер мен шегерімдерді жасау 

тәртібі, салық төлемдерінің сомасын анықтау, 

салықтық есепке алуды ұйымдастыру. Арнаулы 

салық режимдері және шаруашылық субъектілері 

үшін оларды қолдану. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білімалушы: 

❖ салық есептілігін нормативтік реттеу және салық 

есептілігін жасау тәртібін біледі;  

❖ қабілетті: салықтар мөлшерін, салық салу базасын 

анықтау, салық режимдері мен жеңілдіктерді қолдану, 

салық есептілігін жасауға; салықтық есепке алуды 

жүргізуге және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес салық есептілігін табыс етуге 

қабілетті. 
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жасайды, салықтық 

операциялар бойынша 

бухгалтерлік жазбаларды және 

кәсіпорынның салық 

есептілігін қалыптастырады. 

Салықтық есептеулерді ішкі 

бақылауды ұйымдастыруға 

қабілетті; 

ұйымдардың салықтық 

саясатын әзірлеу, ұйымдардың 

салықтық есепке алу және есеп 

беру жүйесін ұйымдастыру, 

халықаралық стандарттарға 

сәйкес ұйымдардың қаржылық 

есептілігін қалыптастыру үшін 

қажетті есепке алу ақпаратын 

қалыптастыру, тіркеу және 

өңдеу; бақылаудың жеке 

процедураларын әзірлейді, іс 

жүзіндегі және құжаттық 

бақылау әдістерін енгізеді, 

бақылау нәтижелерін 

қорытады, қорытынды 

жасайды. 

 

 

Пән атауы BANgP 4307 Мұнай-газ өндірісіндегі бизнес талдау/BASP 4307 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау 

Major* / BADKB 4307 Коммерциялық банктер қызметіндегі  бизнес талдау Minor* 

Пән циклі КП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Талдау барысында анықталған резервтерді көрсететін оңтайлы басқарушылық шешімдерді әзірлеу және енгізу 

арқылы оның жұмысын жетілдіруге бағытталған ұйым қызметінің әр түрлі аспектілерінің барлық қол жетімді 

ақпарат көздерінің негізінде жан-жақты және егжей-тегжейлі зерделеу және осы қорларды пайдалану 

жолдарын  жан-жақты  оқып - үйренуБарлық ұйымдардың қызметінің салдарын зерделеу, олардың 

факторларының ауытқуларға әсерін анықтау, одан әрі кемшіліктерді және резервтерді анықтау, өндіру мен 

сатуды жаңартуға және ұлғайтуға, олардың жұмысының тиімділігі мен тұрақтылығын арттыруға бағытталған  

әдістерді әзірлеуді оқып-үйрену.Экономикалық ақпараттарды өңдеу әдістерін, әдістерін, әдістерін, бизнес 
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талдауын жүргізу әдістерін иелену, шаруашылық субъектісінің өндірістік және шаруашылық қызметін талдау 

әдістерін қолдану дағдыларын дамыту. Талданатын банктің пассивтік және белсенді операциялары, 

шығыстары, кірістері мен қаржылық нәтижелері және жиынтық активтердің рентабельділігі туралы талданған 

банктің қызметіндегі ағымдағы үрдістерді талдау, талданған банктің жеке қызмет бағытындағы қолданыстағы 

өзгерістерді бағалауға қабілетті. 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы / Кәсіпкерлік субъектілерінің кәсіпорын экономикасы, 

Шығындарды басқару: мұнай-газ өндірісіндегі есептік аспект/ UZUASP 3219 Шығындарды басқару: 

кәсіпкерлік субъектілеріндегі есептік аспект, Бизнеске кіріспе 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 8 
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Семестр 7 

 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 48 Кәсіпкерліктің сандық және 

сапалық сипаттамаларын, оның 

сыртқы ортасын, негізгі 

мүдделі тараптарды және 

олардың талаптарын анықтау, 

бизнес субъектісінің 

динамикалық ортасында 

компаниялардың қызметін жан-

жақты сипаттайтын 

экономикалық құбылыстарды 

зерделеу үшін индикаторлар 

жүйесін пайдалану үшін 

ақпаратты пайдалануға; 

индикаторлардың өзгеруінің 

ішкі себептері мен сыртқы 

факторларын зерттеу, олардың 

тиімділігіне және бизнес 

тиімділігіне әсерін анықтау 

мақсатында факторларды 

талдауды жүргізуге қабілетті. 

Дерексіз ойлауға, талдауға 

және синтездеуге, өзін-өзі 

дамытуға, өзін-өзі дамытуға, 

шығармашылық әлеуетті 

пайдалануға дайын 

Кәсіпкерлікті дамыту 

индикаторларының өзара 

байланысын және өзара 

байланысты анықтау мен 

өлшеудің жүйелі тәсілдемесі 

Бизнес-жоспарлаудың теориялық аспектілері, 

бөлімдерді әзірлеу әдістемесі, ақпараттық талаптар. 

Мұнай және газ өндірудегі стратегиялық бизнес-

талдаудың сипаты. Мұнай-газ кәсіпорындарының 

экологиялық факторлары мен бәсекелестігі. 

Стратегиялық таңдаудың элементтері. 

Стратегиялық өзгерістерді стратегиялық дамыту 

және басқару / Ұйымды басқарудағы процесстік 

тәсіл. Ұйымның бизнес-процестерін модельдеу мен 

қайта құрудың типтік жобасының кезеңдері. 

Бизнес-процестер жүйесін құрудың мақсаттары. 

Процестерді басқару үшін көрсеткіштер кестесі. 

Бизнес-процестерді реттеу және құжаттау. Басқару 

циклдерін ұйымдастыру. SWOT талдау процесі. 

Әдеттегі талаптарға сәйкес процестерді талдау. 

Бизнестік процесті басқару циклін ұйымдастыру. 

Процестердегі проблемаларды талдау құралдары / 

Ұйымды басқарудағы процесстік тәсіл. Ұйымның 

бизнес-процестерін модельдеу мен қайта құрудың 

типтік жобасының кезеңдері. Бизнес-процестер 

жүйесін құрудың мақсаттары. Процестерді басқару 

үшін көрсеткіштер кестесі. Бизнес-процестерді 

реттеу және құжаттау. Басқару циклдерін 

ұйымдастыру. SWOT талдау процесі. Әдеттегі 

талаптарға сәйкес процестерді талдау. Бизнестік 

процесті басқару циклін ұйымдастыру. 

Процестердегі проблемаларды талдау құралдары. 

Курсты оқып-үйрену нәтижесінде білімалушылар білуі 

қажет: өнеркәсіптік және коммерциялық кәсіпкерліктің 

экономикалық және экономикалық үдерістерін дұрыс 

түсіндіру үшін экономикалық талдаудың арнайы 

әдістерін; экономикалық зерттеулер көлемін анықтауды; 

-экономикалық жағдайдың егжей-тегжейлі 

сипаттамаларын жасауды; басқару шешімдерін 

қабылдауды.  

        Меңгеруі қажет: экономикалық зерттеулердің 

заманауи әдістерін   
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бар; оның тік және көлденең 

жүйелеріне негізделген 

бизнесті зерттеуде талдау және 

синтездеу әдістерінің үйлесуі, 

оны жетілдіру және даму 

перспективаларын болжау 

жөніндегі шараларды 

негіздеуге қабілетті.  

 

 

Пән атауы BISNgP4301 Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік ақпараттық жүйелер/ BISSP 4301 Кәсіпкерлік 

субъектілерінің бухгалтерлік ақпараттық жүйелері Major / SBT 4301 Қазіргі заманғы банк технологиялары 

Minor* 

Пән циклі ПД/КВ 

Курсты оқыту мақсаты Белгілі бір компания үшін бухгалтерлік бағдарламалық өнімдерді таңдау критерийлерін зерттеу; бухгалтерлік 

ақпараттың өмірлік циклінің кезеңдерін қарастыру жүйелер; ұтымды жүйені дамыту бойынша практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. Таңдау бойынша белгілі бір компания үшін бухгалтерлік есеп пен есептілікті 

ұйымдастыру тиімді есеп саясаты; белгілі бір кәсіпорынның талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелерді құру 

бойынша жұмыстарды орындау / Банктік ақпараттық жүйелер мен технологияларды құрудың негізгі 

ұғымдарын қарастыру, студенттерді қашықтағы  банктік қызметтермен және корпоративтік жүйелердегі 

ақпараттық процестер мен ақпараттық байланыстармен таныстыру. 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі қаржылық есеп / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есеп, Мұнай-газ 

өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кеңейтілген қаржылық есеп 

Постреквизиттер Дипломалды тәжірибе, Өндірістік тәжірибе 3  

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері)          Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды 
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(емтихан бағасы). Ағымдағы бағалаудың үлесі қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды бақылаудың 

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 6 

Семестр 7 

 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 19  Экономикалық мәселелерді 

шешу үшін қажетті деректерді 

жинауға, талдауға және 

өңдеуге, тапсырмаға сәйкес 

экономикалық деректерді 

өңдеуге арналған құралдарды 

таңдауға, есептеулердің 

нәтижелерін талдау мен 

нәтижелерді негіздеуге, 

талдамалы және зерттеу 

мәселелерін шешу үшін 

заманауи техникалық құралдар 

мен ақпараттық 

технологияларды қолдана 

алады. Коммуникативтік 

Ақпараттық технологияларды есепке алу 

сипаттамасы. Бухгалтерлік ақпараттық жүйенің 

құрылымы. Мұнай компаниясында есепке алу 

бөлімдері мен бухгалтерлік есеп шоттары бойынша 

ақпараттарды  өңдеуді  автоматтандыру 

принциптері. Корпоративтік басқару жүйелері, 

оның ішінде бухгалтерлік кіші жүйелер. Кешенді 

және мамандандырылған, желілік және жергілікті 

ақпараттық жүйелер / Шағын және орта бизнестегі 

бухгалтерлік жұмыстарды автоматтандыру 

ерекшеліктері. Кәсіпкерлік субъектілерінің 

бухгалтерлік есеп және есепке алу бөлімдері 

бойынша бухгалтерлік ақпаратты өңдеуді 

автоматтандыру принциптері. Активтерді, 

міндеттемелерді, капитал ағындарын, кірістер мен 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білімалушылар  нормативтік 

есепті реттеуді және оның автоматтандырылған басқару 

тәртібін біледі; 

✓ әр түрлі бағдарламалық құралдардағы реттеуші 

талаптарға, қаржылық және басқару есептеріне сәйкес 

бухгалтерлік жазбаларды қалыптастыруға,  

операцияларды есепке алу үшін бухгалтерлік есепті 

қолданудың қажеттілігін дәлелдеуге қабілетті. 
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тапсырмаларды шешу үшін 

қазіргі заманғы техникалық 

құралдар мен ақпараттық 

технологияларды қолдануға, 

белгіленген экономикалық 

міндеттерді шешуге қажетті 

банк деректерін жинауға, 

талдауға және өңдеуге, қазіргі 

заманғы банктік 

технологияларды 

қалыптастыруға байланысты 

операцияларды жүргізуге 

қабілетті  

 

шығыстарды есепке алуды автоматтандыру. 

Жинақталған  аналитикалық және синтетикалық 

есепке алуды автоматтандыру / Заманауи банктік 

технологиялар: Ұйымды басқарудағы ақпараттық 

процестер. Банктік ақпараттық жүйелер. Банктік 

автоматтандырылған жүйелердің өмірлік циклінің 

негізгі үрдістерін жүзеге асыру: қашықтан банктік 

қызмет көрсету. Ақшамен операцияларды 

автоматтандыру. Пластикалық карталармен 

есептеулерді ұйымдастыру. Қолма-қол ақшасыз 

төлемдерді автоматтандыру. Қашықтықтан банктік 

қызмет көрсету және оның түрлері. Банктік 

электрондық қызметтерді дамытудың қазіргі 

үрдістері. 

 

 

 

Пән атауы ByuUO4304 Бюджеттік есепке алу және есептілік/ UO MSFOS 4304 Қоғамдық секторға арналған қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес есеп және есептілік Major  / BUO 4304 Банктік есепке алу 

және есептілік Minor* 

Пән циклі КП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Мемлекеттік кәсіпорындар мен коммерциялық банктерде бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша білімді игеру 

Бюджет жүйесі мен бюджетті жіктеуді басқару бойынша нормативтік заң актілері мен үкіметтің қаулыларымен 

танысу: қаржылық органдарда Қазақстан Республикасы мемлекеттік бюджетінің орындалуы бойынша есеп 

ақпараттарын дайындауды қамтамасыз ету; берілген мерзімдешығыстар сметасының орындалуы жөнінде есеп 

құру. Коммерциялық банктер қызметін басқару мақсатындағы бухгалтерлік есептің ақпараттық мүмкіндіктерін 

ашу және білім алушыларды екінші деңгейлі банктердегі есеп жүргізудің салалық ерекшеліктеріне тәжірибе 

жүзінде үйрету. Коммерциялық банктердің қызметін басқару үшін ақпараттық есепке алу мүмкіндіктерін 

ашып, білімалушыларға  екінші деңгейлі банктерде салалық есепке алудың ерекшеліктерін қолдану бойынша  

мүмкіндіктерді  қалыптастырып, теориялық және практикалық даярлықпен қамтамасыз ету. 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі қаржы / Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржысы, Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік 

есеп негіздері / Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік есеп негіздері, Мұнай-газ өндірісіндегі қаржылық 

есеп / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 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: 



 
Ү АтМГУ 703-24-19 Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым                                                    33 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

2) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 5 

Семестр 7 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 43 Бюджеттік және қаржылық 

ұйымдардағы бухгалтерлік 

есеп және нормативтік 

ақпаратпен қамтамасыз ете 

отырып, Қазақстанның 

Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру. Мемлекеттік мекемелердегі 

активтерді есепке алу. Қаржыландыру бойынша 

ішкі есептерді есепке алу. Бюджеттік ұйымдардағы 

бухгалтерлік есеп. Бухгалтерлік қаржыландыру 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білімалушылар:  

 өз салалық секторын ескере отырып, ұйымның белгілі 

бір қызмет түрлерін (жалға алу, қаржы құралдарын 

қалыптастыру, бірлесе бақыланатын қызмет және т.б.) 

жүзеге асыру кезінде қаржылық есептіліктің теориясы 
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бюджеттік және салық 

заңнамасын еркін басқарады, 

есеп-қисапты жүргізе алады 

және шығын сметасын орындау 

туралы есептер дайындай 

алады./ Халықаралық қаржы 

есептілігінің стандарттарының 

тұжырымдамалары мен 

қағидаттарын есепке алуды 

жүзеге асыруға және іс жүзінде 

қолдануға; Халықаралық 

қаржы есептілігінің 

стандарттарына сәйкес 

мемлекеттік сектордың 

ұйымдарының қаржылық 

есептілігін қалыптастыруға 

қабілетті/Бастапқы 

құжаттармен жұмыс істеу, 

қаржылық операциялар 

бойынша нормативтік актілерді 

қолдану, банк секторының 

экономикалық көрсеткіштерін 

талдау. Банктердің есеп 

саясатын қалыптастыру, 

банктердің бухгалтерлік 

операцияларын құжаттандыру, 

бухгалтерлік есепті қайта өңдеу 

және банктердің қаржылық 

есептілігін қалыптастыру 

бойынша тәжірибелік 

дағдыларды игеру. 

және қаражат. Кірістер мен шығыстарды есепке 

алу. Өндірістік және басқа мақсаттар үшін 

шығындарды есепке алу. Бюджеттік ұйымдардағы 

есеп беру / Мемлекеттік сектордың 

тұжырымдамасы. ХҚЕС мақсаттары мен міндеттері 

Бухгалтерлік есептің принциптері және қаржылық 

есептіліктің сапалық сипаттамалары. ҚСҚЕХС 1. 

ҚСҚЕХС 2. Есеп саясаты (ҚСҚЕХС 3). Акциялар 

(12 ҚСҚЕХС). Негізгі құралдар . Қызметкерлерге 

берілетін сыйақы. Резервтер, шартты міндеттемелер 

және шартты активтер. Кірістер мен шығыстар. 

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті құру / 

Банктегі бухгалтерлік және операциялық 

жұмыстарды ұйымдастыру. Банк балансы және 

оның құрылу принциптері. Есеп айырысу 

операцияларын есепке алу. Банкаралық 

корреспонденттік қатынастарды есепке алу. 

Ақшалай, несиелік, депозиттік операцияларды 

есепке алу. Бағалы қағаздармен және шетел 

валютасымен операцияларды есепке алу. Банктің 

кірістер мен шығыстарын есепке алу. Меншікті 

капиталмен операцияларды есепке алу 

мен тәжірибесін біледі;  

 саланың нақты ұйымын есепке ала отырып, жалға алу 

операцияларын, инвестицияларды, бірлескен қызметті 

есепке алуды жүргізе алады; 

 әр түрлі салалардағы және қызмет салаларында 

ұйымда есеп жүргізуді; қаржы секторы ұйымдарындағы 

бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін; қаржылық 

ұйымдар ерекшелігін ескере отырып, есеп жүргізуге 

және есептерді дайындауға дағдылануы қажет 

Депозиттік және кредиттік операцияларды есепке алуды 

жүргізеді, сақтандыру сыйлықақыларын есептейді және 

есепке алу жүйесінде олардың жазбаларын жүргізеді;  

 экономиканың салалық ұйымдарының (банктердің, 

сақтандыру ұйымдарының, инвестициялық қорларының 

және т.б.) бухгалтерлік есепті жүргізуі, таңдап алынған 

бухгалтерлік есептің әдістерін негіздеу және олар туралы 

пікір қалыптастыруға қабілетті 

 

 

 

Пән атауы SUONgP 4305 Мұнай-газ өндірісіндегі статистикалық есеп және есептілік / SUOSP4305 Кәсіпкерлік 

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

есептілік Minor* 
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Пән циклі КП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Білім алушыларға экономикалық көзқарас қалыптастыру, ақпаратты жинай білу, өңдеу мен талдауды үйрету, 

кәсіпорынның қаржылық моделінің ақпараттық – талдамалық сипаттау бойынша ғылыми – тәжірибелік 

бағытын оқып – үйрену.  Әлеуметтік – экономикалық статистиканың негізгі ұғымдары мен құралдары жқнінде 

ұғымды қалыптастыру, эмприкалық және эксперименталды мәліметтерді өңдеу дағдысын үйрету. Типтік 

ұйымдастыру – басқару міндеттерді шешудің математикалық, статистикалық және сандық әдістерін игеру. 

Білімалушыларды  статистикалық деректерді жинауға, өңдеуге және талдауға үйрету және және банктердегі 

статистикалық есептерді жасау қабілеттілігін қалыптастыру 

Пререквизиттер Экономикадағы математика, Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік есеп негіздері / Кәсіпкерлік субъектілерінің 

бухгалтерлік есеп негіздері, Өнеркәсіп статистикасы/ Қаржы-экономикалық статистика 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 5 

Семестр 7 

 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 42 Қаржылық, бухгалтерлік және 

басқа да экономикалық 

ақпаратты өңдеу құралдарын 

таңдауға және олардың 

таңдауын ақтауға; 

экономикалық қауіпсіздікке 

ықтимал қауіптерді болжау 

үшін әлеуметтік-экономикалық 

процестерді зерттеу үшін 

статистикалық деректерге 

негізделген қабілетін; ықтимал 

экономикалық тәуекелдерді 

талдауға және бағалауға, 

экономикалық қауіпсіздіктің 

негізгі қатерлерінің даму 

болжамын жасауға және 

негіздеуге қабілеттілігі / 

Қазақстан Республикасының 

банктерінде статистикалық 

байқаулардың ағымдағы жай-

күйін талдауды жүргізуге, 

сондай-ақ қаржы 

институттарының 

статистикалық байқауларының 

халықаралық тәжірибесін 

пайдалануға; банктердің 

статистикалық мониторингінің 

қолданыстағы жүйесін 

реформалау қажеттігін 

Статистикалық есеп пен есептіліктіің мәні, 

мазмұны  және оны  ұйымдастыру. Мемлекеттік 

статистиканы реформалау және ұйымдастыру 

бағыттары. Мұнай өндірудің статистикалық 

ақпаратын жинаудың көздері мен әдістері. 

Қазақстан Республикасында статистикалық есеп 

беру тұжырымдамасы. Мұнай-газ компаниясы 

статистикалық есеп беру. Статистикалық 

есептілікті автоматтандыру / Қазақстан 

Республикасында статистикалық есептің даму 

бағыттары. Бухгалтерлік есеп және статистикалық 

есептіліктің ерекшеліктері мен өзара байланысы, 

кәсіпкерлік субъектілері үшін статистикалық 

есептіліктің түрлері және қолданыстағы 

нысандары. Статистикалық есептілік деректерін 

өңдеу. Статистикалық есептілікті жүргізу тәртібі 

және статистикалық есеп беру мерзімдері / 

Қазақстан Республикасындағы және шетелдегі 

қаржы ұйымдарының статистикалық есептілігінің 

қажеттілігін жалпы талдау. Статистикалық 

есептілікті талдаудың жалпы моделі. Байланысты 

деректер құрылымы банк мекемелерінің 

статистикалық ақпаратын сақтау және жинақтау 

құралы ретінде. Активтердің сапасының көрсеткіші 

және банктердің есептік көрсеткіштері жүйесін 

нақтылау бойынша ұсыныстар. Қазақстанның 

банктік мекемелерінің статистикалық мониторингін 

жетілдіруде шетелдік тәжірибені пайдалану. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білімалушы білуі қажет: -  

 статистикалық есеп және есептілік туралы Қазақстан 

Республикасының заңнамасын; 

 статистикалық есептілік жүйесін; 

Игеруі қажет: 

❖ экономикалық процестерді зерттеу үшін 

құжаттамалық және аналитикалық қолдауды жүзеге 

асыруды; 

❖ экономикалық процестерді зерттеу негізінде 

статистикалық және динамикалық модельдерді құруды; 

❖ нәтижелерді мағыналы түрде түсіндіруді 

Зерттей білуі қажет; 

➢ орындалған бухгалтерлік және аналитикалық 

процедуралардың нәтижелері бойынша анықтамалар, 

есептер, қорытындылар дайындау. 

Дағдылары болуы қажет: 

✓ статистикалық есептілікті әзірлеу дағдылары; 

✓ зерттеу нәтижелерін ұсынудың статистикалық 

әдістері 
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тудыратын факторларды 

анықтауға қабілетті. 

 

 

Пән атауы PMNgP4308 Мұнай-газ өндірісіндегі алаяқтықты тексеру/PMSP4308 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі алаяқтықты 

тексеру 

Пән циклі КП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Аудитте студенттердің білімін қалыптастыру және субъектінің қаржы-шаруашылық қызметіндегі алаяқтықты 

анықтау. Қаржылық есептіліктің аудитін жүргізу кезінде алаяқтыққа қатысты аудитордың жауапкершілігіне 

қатысты халықаралық аудиторлық стандарттарды зерделеу дағдыларын үйрену 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі аудит / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі аудит 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 6 

Семестр 7 

 
 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   

КК 49 Алаяқтықты анықтау әдістерін 

және әдістерін қолдануға 

қабілетті, Ұйымның шектеулі 

еңбек, экономикалық және 

қаржылық ресурстарын тиімді 

бөлу мүддесі бойынша барлық 

деңгейдегі басқару шешімдерін 

жеңілдету үшін, аудиторлық 

дәлелдерді бағалауға қабілетті, 

активтерді заңсыз иелену 

нәтижесінде бұрмаланулардан  

туындайтын  тәуекел 

факторларын  анықтауға 

қабілетті. 

Алаяқтықтың тұжырымдамасы мен сипаттамалары. 

АХС 240 «Аудитордың алаяқтық үшін 

жауапкершілігі 

қаржылық есептілік аудиті кезінде. Мақсаты мен 

қолданылу аясыі. Аудитор алаяқтықпен туындаған 

маңызды бұрмалануларды анықтайтын 

жауапкершілік. Активтерді заңсыз иеленумен 

байланысты бұрмаланулардан туындайтын тәуекел 

факторлары / Алаяқтықпен туындаған маңызды 

бұрмаланулардың тәуекелдерін анықтау және 

бағалау. Аудиторлық дәлелдерді бағалау. 

Бұрмаланған қаржылық есептіліктің ұсынылуынан 

туындайтын бұрмаланулармен байланысты тәуекел 

факторлары. MSA240 «Аудитордың қаржылық 

есептілік аудиті кезінде алаяқтық үшін аудитордың 

жауапкершілігі» мақсаты мен қолданылу аясы. 

Білімалушылар білуі қажет:  

✓ қаржы-шаруашылық қызметін тексеру әдістерін білу; 

қаржы-экономикалық қызметтің көрінісіндегі негізгі 

қателер мен алаяқтық ты; қаржы-шаруашылық қызметіне 

аудит жүргізу тәртібін 

Дағдылардың болуы: 

✓ қаржылық-экономикалық қызметтің көрінісіндегі 

қателер мен алаяқтық әрекеттерді анықтауға; 

 экономикалық субъектілер қызметінің салалық 

ерекшелігін ескере отырып, экономикалық 

қылмыстардың түрлерін білу. салық және басқа да 

реттеуші органдардың жұмысын құқық қорғау 

органдарымен салыстыру және салық салу саласындағы 

заңнаманы бұзуды және экономика саласындағы басқа 

да құқық бұзушылықтарды болдырмауды  үйлестіру 

дағдылары 

 

 

Пән атауы PANgP4309 Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіби аудит / PASP 4309 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит 

Major*/ BNiA 4309 Банктік қадағалау  және аудит Minor* 

Пән циклі КП,ТК 

Курсты оқыту мақсаты Білімалушылар  тексерілетін объектілер туралы, аудитті ұйымдастыру және аудит нәтижелерін беру туралы 

ақпарат алады; аудиттердің сапасы туралы тұжырымдама, оны ұсыну әдістемесі; шаруашылық субъектілерінің 

нарықтық экономикадағы ақпараттық қолдаудың сенімділігі мен сенімділігіне аудиттің әсері; отандық 

стандарттарды халықаралық деңгейде дамытудың құрамы мен қағидаттарын сақтау; аудиторлық қызметтерді 

растау, ілеспелі және мақсатты аудит және басқа да түрлері үшін халықаралық стандарттарды қолдану 
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ерекшеліктері. Банктерді қадағалау және аудит кезінде студенттердің практикалық дағдыларын қалыптастыру, 

банктердің қадағалау мен аудитін ұйымдастырудың технологиялары мен әдістерін игеру 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі аудит / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі аудит, Мұнай-газ өндірісіндегі алаяқтықты 

тексеру/ Кәсіпкерлік субъектілеріндегі алаяқтықты тексеру 

Постреквизиттер Дипломалды тәжірибе, Өндірістік тәжірибе 3 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының басшылығымен, жеке 

кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

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

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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. 

Курсты оқыту мақсаты 6 

Семестр 8 

Құзыреттілік  Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзыреттілік 

коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

 

Оқыту нәтижесі   
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КК 47 Қажетті ақпаратты іздеуге, 

қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды қолдануға 

қабілетті; барлық деңгейдегі 

нормативтік құжаттарды 

қолдануға, аудиторлық 

қызметті жүзеге асыру үшін 

өзгерістерді бақылауға және 

сыни бағалауға; аналитикалық 

әдістерді әзірлеуде нақты 

аналитикалық тапсырмаларды 

әзірлеудегі тәсілдер мен 

бағыттарды айқындау; 

аудиторлық қаржылық 

есептілік; аудит үшін қажетті 

ақпаратты жинау, талдау және 

өңдеуді жүзеге асыра алады / 

Банктердің қызметін реттейтін 

реттеуші көрсеткіштер жүйесі 

бар, банктік қадағалауды 

жүргізу әдістемесін қолдануға 

қабілетті 

Мұнайгаз кәсіпорнының құрылтай құжаттары мен 

есеп саясатын тексеру. Сатып алу, өндіру және 

кіріс циклдарының аудиті. Ақшаны және олардың 

баламаларын тексеру. Ұзақ мерзімді активтерді 

аудит. Инвестициялық циклдік аудит. 

Міндеттемелер мен капиталдың аудиті. 

Қызметкерлердің төлемімен есеп айырысу аудиті. 

Аудиттегі талдау. Операциялық аудит. Сәйкестік 

аудиті. Аудиторлық қызметтердің басқа түрлері./ 

Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметті 

реттеу. Аудиттің ұйымдық аспектілері. Стандарттар 

мен аудит стандарттары. Аудит техникасы. 

Экономикалық субъектінің аудиторлық жүйені 

қалыптастыру мәселелері. Бухгалтерлік есептің 

жеке бөлімдеріне аудит әдістері: несиелер мен 

қарыздар, мақсатты қаржыландыру, сыртқы 

экономикалық қызмет, жалдау және мүліктік 

қатынастар, баланстан тыс шоттар / Банктік 

қадағалау мен аудитті ұйымдастыру. Жарғылық 

капиталға қадағалау және аудит, есеп айырысу 

операцияларын банктік қадағалау және аудит. 

Банктік қадағалау және кассалық операцияларды 

тексеру, белсенді операцияларды тексеру. Қарыз 

операцияларын сыртқы аудит. Бағалы қағаздармен 

операциялар, валюталық операциялар бойынша 

қадағалау және аудит. Банктің банктік қадағалауы 

мен кірісі, шығыстары мен таза табысы. 

Білімалушылар білу қажет:  

 стандарттардың сипаттамалары, жіктемесі және 

негізгі мазмұнын; 

 аудиттің ұйымдастырылуы мен өткізілу кезеңдерін; 

 аудиттің сапасы және оны қамтамасыз ету әдісін.  

Игере білуі қажет : 

❖ ХАС-н  аудиттәжірибесінде  қолдануды;  

❖ ұйымда әртүрлі операцияларды тексеру барысында 

әртүрлі тексеру тәсілдерін қолдануды;  

❖ аудит жүргізуді; 

❖ экономиканың барлық салаларында аудиторлық 

қызметтерді ұйымдастыруды; 

❖ ХАС-ын  аудиттің сапасын бағалау үшін қолдануды. 
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Жоғарғы оқу орыны  компоненті 

Пән атауы ME1202  Экономикадағы математика 

Пән циклі БП/ ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Білім алушыларға аралас инженерлік және экономикалық пәндерді, сондай-ақ арнайы курстарды 

оқуға қажетті жоғары математика бойынша белгілі бір білім көлемін беру.   Логикалық және 

алгоритмдік ойлауды дамыту; математикалық формальды есептерді зерттеу және шешу тәсілдерін 

меңгеру; қарапайым сандық әдістермен айналысты, экономикалық есептерді қосымшалармен 

моделдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеру, қажет болған 

жағдайда компьютерлік технологияны пайдалана отырып, білім алушылардың болашақ қызметі 

саласындағы процестер мен құбылыстарды маман ретінде зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін 

математикалық әдістерді меңгеру, экономикалық мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдысы 

мен дағдысын қалыптастыру, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысты 

дамыту. 

Пререквизиттер Орта білім беру бағдарламасы 

Постреквизиттер Бизнеске кіріспе, Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік есеп негіздері, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

бухгалтерлік есеп негіздері, Өнеркәсіп статистикасы, Қаржы-экономикалық статика, Мұнай-газ 

өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары - түсініктеме-иллюстративті; 
- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 
- проблемалық; 
- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 
- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін өңдеу және түрлендіру) 
- оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес, "сұрақ - 

жауап-талқылау" дәрісі). 

Бағалау әдістері (бағалау критерийлері)  Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы орындау мен қорытынды бақылауды бағалауды қамтиды 
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Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Оқыту нәтижесі   

КК 18 Қолданбалы есептердің 

экономикалық-

математикалық модельдерін 

құруға мүмкіндік беретін 

талдау және модельдеу 

әдістерін қолдануға, 

математикалық әдістерді 

қолдана отырып 

экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық 

есептерді шешуде оңтайлы 

нәтижелер үшін 

экономикалық процестер 

Математикалық модельдерді ұсыну формасы 

мен принциптері. Экономикадағы 

математикалық модельдер.  Функция 

ұғымының пайда болуы және дамуы. 

Экономикадағы қызметтер. Теңдеулер, 

теңсіздіктер және жүйелердің негізгі түрлері 

және оларды шешу әдістері. Экономикадағы 

сызықтық бағдарламалау. қарапайым және 

күрделі пайыздар. 

Негізгі формулалар мен математикалық есептерді 

шешу әдістерін білу негізінде логикалық және 

алгоритмдік ойлауды дамыту; мамандық бойынша 

жұмыс істеу үшін қажетті математикалық әдістерде 

түсіну, қажетті есептеу құралдарын (компьютерлер, 

анықтамалар, кестелер) таңдау және пайдалану 

қажет.)  

Классикалық және қазіргі математиканың іргелі 

ұғымдарын, заңдары мен теорияларын, нақты 

есептерді шешудің әдістері мен тәсілдерін 

меңгеру,бастапқы дағдыларды дамыту, қолданбалы 

математикалық есептерді зерттеу. 

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

 Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 5 

Семестр 1 
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мен құбылыстарды сипаттау 

әдіснамасын қолдануға 

қабілетті. Математикалық 

аппаратты қолдана отырып, 

әлеуметтік-экономикалық 

және экономикалық 

мәселелерді талдай алады; 

кәсіби есептерді шешу 

процесінде экономикалық 

көрсеткіштерді есептеудің 

оңтайлы әдістемесін таңдай 

алады. 

 

Пән атауы TE 1206 Теориялық экономика 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Студенттердің білімін қалыптастыру ғылыми пән ретінде экономиканың негізгі түсініктері, қоғамда 

және фирманың қызметінде, бизнес саласында объективті экономикалық заңдардың көрініс беру 

ерекшеліктері, кәсіпкерлердің алдында тұрған негізгі мәселелер, фирмаларды ұйымдастыру тәсілдері, 

бизнесті құрудың негізгі факторлары мен элементтерімен танысу. Перспективалы нарықтарды зерттеу 

және анықтау, олардың қазіргі жағдайы мен трендтерін бағалай білу, жарнаманы ұйымдастыру, 

басқарудың мақсаттары мен міндеттерін анықтау, олардың тиімділігі. 

Пререквизиттер Орта білім беру бағдарламасы (география, қолданбалы экономика) 

Постреквизиттер Бизнеске кіріспе, Мұнай-газ өндірісінің қаржысы, Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржысы, Мұнай-газ 

өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары - түсініктеме-иллюстративті; 
- зерттеу; 
- ішінара-іздеу; 
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- проблемалық; 
- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 
- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін өңдеу және түрлендіру) 

- оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 
интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес, "сұрақ - 

жауап-талқылау" дәрісі). 

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

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 5 

Семестр 1 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК 26 Модульдің оқу пәндерін қалыптастыратын 

ғылымның барлық салаларында пәндік білімдерді 

(түсініктерді, идеяларды, теорияларды) түсіндіруге 

және түсіндіруге қабілетті, тауар өндірісі құнының 

теориясының негіздерін, сұраныс пен ұсыныстың 

мәнін, мемлекеттің макроэкономикалық 

Нарық жағдайындағы 

теориялық экономика 

негіздері. Бизнесті 

дамытудағы 

теориялық 

экономиканың орны 

Бизнес түрі мен түрін бөлу ерекшеліктерін, шағын 

және орта бизнестің экономикалық функцияларын, 

тұтынушылардың мінез-құлқын білу және 

клиенттердің қанағаттану дәрежесін анықтау, 

клиенттердің қанағаттану деңгейіне әсер ететін 

факторларды талдай білу, басқару құрылымын 
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мақсаттарын, бизнестің негізгі функциялары мен 

міндеттерін, маркетингтік жоспарды, жарнама және 

шағын және орта бизнес саласындағы ұйымдарды 

басқарудың әртүрлі әдістерін және тәсілдерін таңдау 

және негіздеу. Экономикалық теория, бизнесті 

жүргізу принциптері туралы ақпаратты дәлелді және 

негізді түрде ұсыну, шағын бизнестің 

артықшылықтары мен әлсіздігін диагностикалау, 

оның күшті және әлсіз жақтарын анықтау, бизнесті 

тиімді жүргізу бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Тұтынушылардың, делдалдардың, жеткізушілердің, 

бәсекелестердің және тұтастай алғанда нарықтың 

барлық конъюнктурасының мінез-құлқын 

қалыптастыру, менеджменттегі басқарушылық 

шешімдер. 

мен рөлі.  Бизнес 

саласындағы сұраныс 

пен ұсыныс 

теориясының 

негіздері. 

Компанияның 

айналым айналымы 

және айналым 

капиталы (қорлары) 

теориясы. Фирманың 

шығындары мен 

кірісінің теориялық 

негіздері. 

Экономикалық 

дамудың циклділігі. 

Жұмыссыздық және 

инфляция 

экономикалық 

тұрақсыздық көрінісі 

ретінде. Бизнес 

саласындағы 

экономикалық өсу. 

қалыптастыру, өндірістік аппаратты оңтайлы құру. 

Өзара тәуелді экономикалық құбылыстарды талдау 

әдістерін қолдана білу, алынған білімді 

шаруашылық шешімдерді экономикалық негіздеу 

және тиімділік параметрлерін есептеу кезінде 

болашақ қызметте қолдана білу, бизнесті 

жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттерін 

қалыптастыру және аймақтың экономикасындағы 

шағын бизнестің ерекше рөлін көрсету. 

 

Пән атауы VB 1207 Бизнеске кіріспе 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Студенттерді ұлттық экономикадағы экономикалық және әлеуметтік процестердің өзара байланысын 

сауатты бағалауға, шаруашылық шешімдерді қабылдау кезінде макроэкономикалық көрсеткіштер мен 

индекстерді қолдануға, нарықтағы сатып алушылардың мінез-құлқының заңдылықтарын, «өткізуді 

ынталандыру», «тарату арналары», «жеке сату» ұғымдарын, нарықты зерттеу тәсілдерін анықтауға 

үйрету. және қаржы саясатын, бизнестегі кредит беру жүйесін әзірлеу, нарықтық жағдайдың 

тұрақтамауы жағдайында да маркетингтік стратегияны әзірлеу, басқарма қызметінің барлық 

жақтарын үйлестіру және бақылау. 

Пререквизиттер Теориялық экономика, Экономикадағы математика, Мамандыққа кіріспе, Бухгалтерлік есеп тарихы 
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Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, Мұнай-

газ өндірісіндегі бизнес талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары - түсініктеме-иллюстративті; 
- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 
- проблемалық; 
- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 
- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін өңдеу және түрлендіру) 
- оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 

интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес, "сұрақ - 

жауап-талқылау" дәрісі). 

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

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 5 
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Семестр 2 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК 28 Нарықтық экономикадағы 

мемлекеттің рөлін, шағын 

және орта бизнесті 

мемлекеттік қолдау 

жүйесінің тиімділігін 

талдауға қабілетті. Шағын 

бизнестің сандық өлшемдері 

бойынша талдау, 

маркетингтік зерттеулердің 

нәтижелері , менеджмент 

жүйесіндегі мотивация және 

бақылау жүргізуге қабілетті. 

Кәсіпкерлік идеялар банкін 

қалыптастыруға, бизнес 

жоспар жасауға, кәсіпкерлік 

құрылым құруға және оның 

қызметін ұйымдастыруға 

қабілетті. 

«Бизнеске кіріспе» курсының логикасы мен 

құрылымы. Бизнес қызметтің ерекше түрі 

ретінде. Бизнесті жүргізудің негізгі белгілері. 

Жаңа жұмыс орындарын құру, Кәсіпкерлік 

фирмаларды құру схемасы .Шағын және орта 

бизнестің негізгі функциялары. Бизнес құру 

үшін Капитал. Бизнестегі Маркетинг және 

қаржы саясаты. Бизнесті мемлекеттік қолдау 

шаралары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы кәсіпкерлік 

қызмет пен бизнестің мазмұны мен мәнін, оның 

түрлері мен нысандарын, кәсіпкерлік мәдениетін 

қалыптастыру негіздерін, сондай-ақ кәсіпкердің 

іскерлік этикалық мінез-құлқының принциптерін 

білуі тиіс, сондай-ақ арнайы терминологияны, 

өндіріс саласындағы ынтымақтастықтың негізгі 

түрлерін, нақты іскерлік ортада адамның өзін-өзі 

ұйымдастыруы мен кәсіпкерлік қызметтің 

тиімділігін бағалау принциптері мен әдістерін білуі 

тиіс. 

 

Пән атауы OMM 1208 Менеджмент және маркетинг негіздері 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Экономикалық жүйелердің қызмет ету заңдылықтарын және экономикалық даму үрдістерін білу және 

білу, шағын бизнесті мемлекеттік қолдау құралдарын пайдалану, шағын бизнесті бөлудің сандық 

критерийлері, бәсекелестік ортаны талдау, бәсекелестерге бәсекелік барлау және жүйелік талдау 

жүргізе білу, персоналды басқару, олардың еңбегін жандандыру.  

Студенттердің кәсіби және жеке құзыреттіліктерін меңгеру үшін қажетті білім, білік, дағды кешенін 

қалыптастыру, ұлттық экономикалардың қызмет ету негіздері, шағын және орта бизнес 

компанияларын құру және дамыту, маркетингтік жобаларды жүзеге асыру бойынша идеяларды 
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қалыптастыру және жоспарларды әзірлеу, нарықты басқару әдістерін білу. Білу тәжірибеде зерттеу 

құралдарын және экономикалық процестерді бағалау әдістерін қолдану, өндірістік-экономикалық 

әлеуетті ғылыми негіздеу, электрондық коммерция, коммерциялық логистика саласындағы қазіргі 

заманғы технологиялар, шағын бизнесті ұйымдастыруды дамыту стратегиясын әзірлеу, өнімді 

өткізудің ең тиімді арналарын таңдау, компанияны басқару тетіктерін білу. 

Пререквизиттер Теориялық экономика, Мамандыққа кіріспе, Бухгалтерлік есеп тарихы 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, 

Жаһандық қаржы менеджменті 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары - түсініктеме-иллюстративті; 
- зерттеу; 
- ішінара-іздеу; 
- проблемалық; 
- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 
- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін өңдеу және түрлендіру) 

- оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 
интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес, "сұрақ - 

жауап-талқылау" дәрісі). 

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

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 5 

Семестр 2 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК 27  Әлемдік шаруашылық 

байланыстардың үрдістері мен 

ерекшеліктерін, қазіргі кезеңдегі 

мезоэкономикалық құбылыстарды, 

қазіргі заманғы бизнесте маркетингті 

қолдану әдістерін ажыратуға және 

тұтынушылардың нақты сұранысын 

таңдауды негіздеуге, бәсекелестер мен 

олардың тауарларын, ұйымдағы 

жағдайды басқаруға қабілетті, 

бизнесті жүргізу тәуекелдерін басқару 

және төмендету бойынша нақты 

жағдайды бағалау және пайда алудың 

әлеуетті мүмкіндіктерін кеңейту, 

бизнесті ұйымдастыруды дамыту 

бойынша ұйымдастыру-басқару 

шешімдерін табуға, стратегияның, 

маркетингтің, брендингтің және 

коммуникацияның әртүрлі 

нысандарын қолдана отырып, кең 

спектрлі бизнес - міндеттерді шешуге 

қабілетті. 

Маркетингтің теориялық 

негіздері мен концепциялары. 

Бизнестегі маркетингтік 

зерттеулер.   Нарықтың 

сегменттелуін зерттеудің 

әдіснамалық негіздері. Тауар 

нарықтарындағы 

тұтынушылардың сауда жасау 

кезіндегі мінез-құлқы.  

Жарнама, оның маңызы, 

ерекшеліктері. Менеджменттің 

мәні мен мазмұны. 

Менеджменттегі 

коммуникация. 

Менеджменттегі басқарушылық 

шешімдер. Ұйымның 

мақсаттарын белгілеу және 

қызметін жоспарлау. 

Менеджмент жүйесіндегі 

мотивация және бақылау. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушылар: 

білуі тиіс: - басқару жүйесінің теориялық негіздерін, 

өндірістік жүйедегі менеджмент және маркетинг 

элементтерінің рөлі мен орнын; - менеджмент теориясы 

мен практикасы дамуының тарихи кезеңдерін, - 

менеджмент және маркетингтің ұлттық мектептерінің 

ерекшеліктерін; - басқарудың классикалық функцияларын 

және оларды практикада жүзеге асыру құралдарын; - 

менеджмент және маркетинг тиімділігінің экономикалық 

және әлеуметтік аспектілерін. 

меңгеруі керек: - ұйымдастырушылық мақсаттарды 

жасау; - оқыту процесінде алынған білімді экономикалық, 

әлеуметтік, техникалық және басқа факторларды ескере 

отырып, басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану; - 

басқару жүйесіндегі ұйымдастырушылық қатынастарды 

талдау; - басқару жағдайларын моделдеу; - менеджмент 

және маркетинг тиімділігінің факторларын анықтау. 

қабілеттілігі мен дайындығын көрсету: - 

ұйымдастырушылық мақсаттарды жасау; - оқыту 

процесінде алынған білімді экономикалық, әлеуметтік, 

техникалық және басқа факторларды ескере отырып, 

басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану; - басқару 
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жүйесіндегі ұйымдастырушылық қатынастарды талдау 

 

 

Пән атауы UP 1217 Оқу тәжірибесі 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Кәсіпорын қызметінің ерекшелігіне байланысты мәліметтерді оқу, болашақ кәсіби қызметтің 

негіздерімен танысу, бастапқы кәсіби шеберлік пен дағдыны қалыптастыру. Кәсіпорын қызметінің 

ерекшелігіне байланысты мәліметтерді оқу, болашақ кәсіби қызметтің негіздерімен танысу, бастапқы 

кәсіби шеберлік пен дағдыларды қалыптастыру 

Пререквизиттер Экономикадағы математика, Теориялық экономика, Мамандыққа кіріспе, Бухгалтерлік есеп тарихы 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік есеп негіздері, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп 

негіздері, Мұнай-газ өндірісіндегі қаржылық есеп, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржылық есеп 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары - түсініктеме-иллюстративті; 
- зерттеу; 

- ішінара-іздеу; 
- проблемалық; 
- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 
- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін өңдеу және түрлендіру) 
- оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 
интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес, "сұрақ - 

жауап-талқылау" дәрісі). 

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

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

  Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің әрбір 
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тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 3 

Семестр 2 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК 37 Өзін-өзі ұйымдастыру және  

өз білімін жетілдіру 

Оқу тәжірибесі бітірушінің (бакалавр) 

біліктілігі (дәрежесі) бойынша практикалық 

даярлықтың бірінші кезеңі болып табылады 

және білім алушылардың бастапқы кәсіби 

шеберлігі мен дағдыларын алуға бағытталған. 

Кәсіпорын қызметінің ерекшелігіне 

байланысты бастапқы мәліметтер. Болашақ 

кәсіби іс-әрекет негіздерімен танысу, алғашқы 

кәсіби іскерліктер мен дағдыларды 

қалыптастыру. 

Алғашқы мәліметтерді өз бетінше қолдана білу 

және өз бетінше жұмыс істеудің алғашқы 

дағдыларын меңгеру, ақпараттық кеңістікте қазіргі 

заманғы жұмыс әдістерін қолдану, жүйелік–

бағытталған ақпараттық базаны қалыптастыру, 

бухгалтерлік есеп саласындағы бастапқы білімді 

және өзінің болашақ мамандығының мәнін түсіну 

 

Пән атауы ONGD 2203 Мұнай-газ ісі негіздері 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Мұнай және газ өндіру, құрлықта және теңізде ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау техникасы 

мен технологиясы; көмірсутектерді алуды реттеу және кәсіптік бақылау техникасы мен технологиясы; 

Мұнай және газ құбыр көлігі, газды жер астында сақтау техникасы мен технологиясы; Мұнай, мұнай 

өнімдері және сұйытылған газдарды сақтау және өткізу техникасы мен технологиясы; Мұнай және газ 

өндіру, құрлықта және теңізде ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау жабдықтары; мұнай-газ 
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өндірісінің технологиялық процестері 

Пререквизиттер Экономикадағы математика, Мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттер Еңбек және қоршаған ортаны қорғау, Қаржылық құқық,  Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын 

экономикасы, Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, Мұнай-газ өндірісіндегі салықтар, 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салықтар 

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) аудиториядантыс сабақтар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

Оқыту әдістері мен технологиялары - түсініктеме-иллюстративті; 
- зерттеу; 
- ішінара-іздеу; 
- проблемалық; 
- кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 
- жоба әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін өңдеу және түрлендіру) 

- оқытушы мен студенттер тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке бағдарланған оқыту; 
интерактивті дәріс (проблемалық дәріс, пікірталас дәрісі, дәріс-конференция, дәріс-кеңес, "сұрақ - 

жауап-талқылау" дәрісі). 

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

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 5 

Семестр 3 

 

Пән атауы ITI 2201 АТ - инфақұрылымы 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Студенттердің сандық техника негіздерін, жобалау әдістері және логикалық функцияларды 

минимизациялау бойынша білімдерін қалыптастыру. Студенттерді ақпараттық инфрақұрылымды 

басқарудың теориясы мен практикасы негіздеріне оқыту, кәсіпорынның дамуының қазіргі 

тенденциялары туралы, олардың қозғалатын Күштері туралы, кәсіпорынның архитектурасына 

ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялардың көпжақты әсер етуі туралы, кәсіпорынның 

ұйымдық-басқарушылық және ақпараттық жүйелерін құрудың ұйымдастырушылық және заңнамалық 

аспектілері туралы, стратегиялық жоспарлау әдістері туралы теориялық білімдер мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Пререквизиттер Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісінің бухгалтерлік ақпараттық жүйелері, Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелері, Қазіргі заманғы банктік технологиялар 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК 17 Мұнай және мұнай 

өнімдерінің негізгі физика-

химиялық және пайдалану 

қасиеттері бойынша білімді 

қалыптастыруға қабілетті; 

қазіргі заманғы НТҚ жауап 

беретін мұнай өнімдерінің 

ассортиментін ала отырып, 

мұнай шикізатын дайындау 

және өңдеу технологиясы 

бойынша. 

Мұнай мен газды қолдану тарихы, мұнай және 

газ өнеркәсібінің дамуы мен қазіргі жағдайы, 

мұнайдың шығу тегі туралы көзқарастары 

сипатталған. Мұнай және газ кен орындарын 

іздеу және барлау, Ұңғымаларды бұрғылау 

туралы бастапқы мәліметтер берілді. Мұнай, 

мұнай өнімдері мен газды тасымалдау, сақтау 

және тарату, сондай-ақ құбыр жолдары мен 

қоймаларды жобалау және салу мәселелері 

жарықтандырылады. 

Ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою 

және оған қол жеткізу жолдарын таңдау; мұнай-газ 

саласын дамытудың негізгі кезеңдері; Мұнай-газ 

өнеркәсібінің негізгі мәселелерін талдау дағдысын 

меңгеру; Мұнай-газ бағытындағы арнайы пәндерді 

меңгеру кезінде алынған теориялық білімді қолдану. 
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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) аудиториядантыс сабақтар: білім алушының  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ)   

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 4 

Семестр 3 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 

 КК 13,  Ақпараттық- Бизнес-бағытталған ақпараттық технологиялар. Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, 



 
Ү АтМГУ 703-24-19 Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым                                                    55 

КК14, 

 КК15 

коммуникациялық 

технологиялардың 

мақсатын, мазмұнын және 

даму үрдісін түсіндіруге, 

нақты міндеттерді шешу 

үшін неғұрлым қолайлы 

технологияны таңдауды 

негіздеуге қабілетті; АТ-

инфрақұрылым компонентін 

зерттеу, жобалау және 

пайдалану кезінде жүйелік 

тәсілді қолдануға қабілетті, 

бизнес-процестерді 

моделдеудің қазіргі заманғы 

технологияларын қолдану, әр 

түрлі бейіндегі және 

ауқымдағы АT-

инфрақұрылым компонентін 

іске асыруда заманауи 

бағдарламалық және 

алгоритмдік қамтамасыз 

етуді қолдану. 

АT-инфрақұрылымы. Компьютерлік желілер. 

Интернет-технологиялар. Виртуалды есептеу 

қызметтері-бұлтты технологиялар.  

АT-инфрақұрылымды басқарудың 

стандарттары мен әдістемелері. Ұйымның АT-

процестерін модельдеу әдістері. Ақпараттық 

процестердің моделі. Ұйымның АT-

инфрақұрылымын басқару құралдары мен 

жүйелері. АT-инфрақұрылым мен АT-

ресурстарды басқару құралдары мен жүйелері. 

АT-инфрақұрылымды басқару платформалары. 

АT-инфрақұрылым қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету. 

цифрлық технологиялар көмегімен ақпараттық және 

коммуникациялық процестерді іске асыру 

тәсілдерін білу және қолдану;  Түрлі профильдегі 

және масштабтағы АT-инфрақұрылым 

компоненттерін; АT-инфрақұрылым құрылымын, 

құрамын; аt-инфрақұрылымдарды құру және 

басқару әдіснамасын; АT-инфрақұрылымдарды 

әзірлеу және сүйемелдеу саласындағы ат негізгі 

стандарттарын; АT-инфрақұрылым 

компоненттеріне қызмет көрсетуді және 

пайдалануды ұйымдастыру әдістерін білу. Цифрлық 

технологиялардың көмегімен әр түрлі қызмет 

түрлері үшін деректерді талдау және басқару 

құралдарын жасай білу. 

 

Пән атауы FP 2205 Қаржылық құқық 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Білім алушыларда қаржылық құқық саласында заманауи іргелі білімді қалыптастыру. Қаржы-

құқықтық қатынастар саласында теориялық негіздер мен практикалық дағдылардың базалық білімін 

қалыптастыру. Қаржы-құқықтық қатынастарды ұйымдастырудың негізгі ұғымдарын, принциптерін 

және әдістерін зерделеу, қаржы жүйесінің құрылымы мен құраушылары, оның элементтерінің өзара 

іс-қимылы және оларды заңнамалық ресімдеу туралы түсініктерді қалыптастыру. 

Пререквизиттер Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет негіздері, Мұнай-газ өндірісінің қаржысы, 

Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржысы 

БД/КВ 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы, Мұнай-
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газ өндірісіндегі салықтар, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салықтар, Мұнай-газ өндірісіндегі қаржы 

нарықтары, институттар мен құралдар, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі қаржы нарықтары, институттар 

мен құралдар 

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) аудиториядантыс сабақтар: білім алушының  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 5 

Семестр 4 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 
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Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК 16 Қаржылық құқықтың мәні 

мен міндеттерін түсінуге 

қабілетті, қаржылық 

құқықтық қатынастарды 

реттейтін қолданыстағы 

заңнамаларды игеру; 

нормативтік актілерді дұрыс 

қолдану дағдыларын көрсету 

Қаржылық құқықтық қатынастар. Қаржы-

құқықтық нормалар. Бюджет, ҚР Бюджет 

жүйесі және бюджеттік құрылымы. Салық 

құқығының теориялық негіздері. Мемлекеттік 

кредиттің құқықтық негіздері. Мемлекеттік 

сақтандырудың құқықтық негіздері. 

Валюталық реттеу және валюталық 

бақылау.Мемлекеттік кәсіпорындардың қаржы 

және қаржылық қызметінің құқықтық 

режимінің жалпы ережелері. Банк қызметінің 

құқықтық негіздері. Сақтандыру ісін 

ұйымдастыруды құқықтық реттеу. 

«Қаржылық құқық» пәнін меңгеру нәтижесінде 

білім алушылар:  

- құқықтық ақпаратты іздеу, жүйелеу және өңдеу 

әдістері мен құралдарын білу;  

- мемлекеттің қызмет ету заңдылықтары және 

әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде және 

олардың отандық мемлекеттік-құқықтық жүйе;  

- экономикалық қызмет субъектілерінің мүдделерін 

құқықтық қорғау әдістері мен құралдары, қаржылық 

құқық бұзушылықтар үшін экономикалық, 

әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік түрлері 

- Ақпаратты іздеу және өңдеу , заңды құжаттарды 

рәсімдеу және ақпаратты статистикалық талдауды 

жүргізу үшін қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды қолдана білу, заңды түсініктер 

мен санаттарға сүйену; 

Құқықтық фактілер мен туындайтын оларға 

байланысты құқықтық қатынастар, құқықтық 

нормаларды түсіндіру және дұрыс қолдану. 

 

Пән атауы PP(I) 2220  Өндірістік тәжірибе 1 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Бухгалтерлік есепті жүргізу теориясының, әдіснамасы мен практикасының негізгі мәселелері 

бойынша білім мен іскерлікті қалыптастыру, бухгалтерлік есептің негізгі шоттары, осы шоттар 

бойынша әдеттегі бухгалтерлік өткізулер туралы білім беру, сондай-ақ негізгі бухгалтерлік құжаттар 

мен есептілікті толтыру және тексеру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік есеп негіздері, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп 

негіздері 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есепке алу, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кеңейтілген 

қаржылық есепке алу, Мұнай-газ өндірісіндегі аудит, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі аудит, Мұнай-газ 

өндірісіндегі салықтық есепке алу, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салықтық есепке алу 
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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) аудиториядантыс сабақтар: білім алушының  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 5 

Семестр 4 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік 

тұжырымдамасы 

Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК 44 Ұйымның мүліктік және Бухгалтерлік есепті жүргізу теориясының, Өндірістік тәжірибе нәтижесінде білім алушы: 



 
Ү АтМГУ 703-24-19 Элективті пәндер каталогы. Екінші басылым                                                    59 

қаржылық жағдайын 

бухгалтерлік есеп 

шоттарында өспелі 

қорытындымен көрсетуге, 

есепті кезеңдегі 

шаруашылық қызметінің 

нәтижелерін анықтауға, 

есептік бухгалтерлік 

тіркелімдерді жабуға және 

заңнамада белгіленген 

мерзімде қаржылық 

есептілік нысандарын 

толтыруға қабілетті; 

методологиясы мен практикасының негізгі 

мәселелерімен танысу, бухгалтерлік есептің 

негізгі шоттары туралы білім алу, осы шоттар 

бойынша неғұрлым типтік бухгалтерлік 

өткізулер, сондай-ақ негізгі бухгалтерлік 

құжаттар мен есептілікті толтыру және тексеру 

бойынша практикалық дағдыларды игеру 

- сала жұмысының ерекшелігімен, кәсіпорынның микро 

және макро ортасымен, кәсіпорынның технологиялық 

және өндірістік схемасымен, басқару құрылымымен 

және өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі 

функцияларымен танысу;  

- студенттердің есепке алу және басқа да аралас пәндерді 

оқу барысында алған теориялық білімдерін бекіту; 

- бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, жүргізу әдістемесі 

мен техникасы және оны компьютерлендіру бойынша 

практикалық дағдыларды игеру; 

- бастапқы құжаттарды, есептерді қабылдау және өңдеу, 

есепке алу тіркелімдерінде жазба жүргізу, құжаттарды 

дайындау, есептерді және қаржылық есептілік 

нысандарын құру тәсілдері мен тәсілдерін меңгеру 

 

Пән атауы OTOS 3204 Салалар бойынша еңбекті және қоршаған ортаны қорғау 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Білім алушыларды өмірдегі қауіпсіздіктің аса маңызды салаларына әсер етудің қазіргі заманғы 

механизмдері туралы біртұтас түсінік беретін білім мен дағдылармен қаруландыру. Болашақ 

мамандарға қазіргі басқару жүйелері, өндірісте қауіпсіз және зиянсыз жағдайларды ұйымдастыру 

туралы білім беру; студенттерді Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік 

актілерімен таныстыру; авариялардың, төтенше жағдайлардың, жазатайым оқиғалар мен кәсіби 

аурулардың пайда болу қаупін төмендету шаралары; штаттан тыс жағдайларда және ТЖ салдарын 

жою барысында сауатты шешім қабылдау. 

Пререквизиттер Мұнай-газ ісінің негіздері, Өнеркәсіп статистикасы, Қаржы-экономикалық статистика,  Қаржылық 

құқық 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі жаһандық қаржы менеджменті, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі дамушы 

нарықтарға инвестициялау, Өндірістік  тәжірибе 2, Мұнай-газ өндірісіндегі статистикалық есеп және 

есептілік,  Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 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) аудиториядантыс сабақтар: білім алушының  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 
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басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 5 

Семестр 5 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Құзыреттілік коды Результаты обучения 

КК 23, КК 

24, КК 25 

Кәсіпорында еңбекті қорғауды 

ұйымдастыру қабілеті, еңбекті 

қорғауды мемлекеттік басқару жүйесі, 

кәсіпорындағы еңбекті қорғау 

қызметінің негізгі бағыттары, 

өндірістік жарақаттар мен кәсіптік 

Еңбекті қорғау бойынша жалпы 

ережелер. Еңбекті қорғаудың 

құқықтық және ұйымдастырушылық 

мәселелері. Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексі. 

Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының 

Кәсіпорында еңбекті қорғауды ұйымдастыруды, 

еңбекті қорғауды мемлекеттік басқару жүйесін, 

кәсіпорындағы еңбекті қорғау қызметінің негізгі 

бағыттарын, өндірістік жарақаттар мен кәсіптік 

аурулардың алдын алу әдістерін, еңбекті қорғау 

саласындағы әлеуметтік әріптестік негіздерін білу. 
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аурулардың алдын алу әдістері, 

еңбекті қорғау саласындағы 

әлеуметтік серіктестік негіздері; 

кәсіпорында еңбекті қорғау бойынша 

нұсқаулықтарды әзірлеу. 

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

заңнамалық және нормативтік-

құқықтық база мәселелеріндегі, 

нормативтік-техникалық 

құжаттаманы, ғылыми әдебиетті, 

анықтамалықтарды пайдаланудағы 

құзыреттілік. 

Қоршаған ортаға түсетін мұнай-газ 

саласынан ластаушы заттардың 

құрамын анықтау және оларды 

төмендету бойынша іс-шаралар 

бойынша дағдыларға ие болу. 

жүйесі. Еңбекті қорғау бойынша іс-

шараларды жоспарлау және 

қаржыландыру. Еңбекті қорғау 

саласындағы әкімшілік-Техникалық 

персоналдың функционалдық 

міндеттері мен құқықтары. Оқыту 

және нұсқау беру жұмысшылар мен 

ИТЖ еңбек қауіпсіздігі. Жазатайым 

оқиғаларды тексеру материалдарын 

ресімдеу және оларды есепке алу. 

Еңбек қорғауды басқару жүйесі 

(ЕҚБ). ЕҚБ жүйесінің құқықтық және 

нормативтік негіздері. Өндірістік 

жарақаттану мен кәсіби аурулардың 

себептерін зерттеу әдістері. 

Өндірістік санитария. 

Қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және 

өрттің алдын алу бойынша қолданыстағы 

нормаларды, ережелерді, нұсқаулықтар мен 

талаптарды, еңбек заңнамасының негіздерін 

пайдалана білу; 

Өндірістік санитария, электр қауіпсіздігі және өрт 

қауіпсіздігі саласында алынған білім, өндірісте 

ластаушы заттардың шығарындылары көздері мен 

құрамын анықтау әдістерін білу және қолдану; 

Еңбекті қорғау, өндірістік санитария, қауіпсіздік 

техникасы және қоршаған ортаны қорғау бойынша 

қазіргі заманғы әдістерді қолдана отырып, 

мамандық бойынша жобалау қызметін жүзеге асыра 

алады 

 

Пән атауы PP(II ) 3221 Өндірістік тәжірибе 2 

Пән циклі БП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Теориялық білімді тереңдету және бекіту, ХҚЕС бойынша Қаржылық есепті ұйымдастыру және 

жүргізу, салық есебі, кәсіпорынның басқару есебі саласында қажетті практикалық дағдыларды 

меңгеру. Қаржылық және есептік ақпаратты өңдеуге және талдауға, ұйымдардың, кәсіпорындардың, 

мекемелердің қызметін сипаттайтын аналитикалық кестелерді құруға, шаруашылық операциялардың 

нәтижелерін құжатпен ресімдеуге, автоматтандыру құралдары мен ақпараттық технологияларды 

пайдалана отырып, қабылданған нормаларға сәйкес құжаттаманы ресімдеуге үйрету 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кеңейтілген қаржылық есеп,  Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кеңейтілген 

қаржылық есеп, Мұнай-газ өндірісіндегі салық және салық мониторингі, Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі салық және салық мониторингі, Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы, 

Кәсіпкерлік субъектілерінің кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі бизнес талдау,  Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау, Бюджеттік 

есепке алу және есептілік, Қоғамдық секторға арналған қаржылық есептіліктің халықаралық 
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стандарттарына сәйкес есеп және есептілік, Банктік есепке алу және есептілік, Мұнай-газ 

өндірісіндегі кәсіби аудит, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби 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) аудиториядантыс сабақтар: білім алушының  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 6 

Семестр 6 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет Құзыреттілік тұжырымдамасы Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 
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тілік коды 

КК 45 Қойылған экономикалық міндеттерді шешу 

үшін қажетті деректерді жинауды, талдауды 

және өңдеуді жүзеге асыруға, қойылған 

міндеттерге сәйкес экономикалық 

деректерді өңдеу үшін құралдарды 

құралдарды таңдауға, есеп нәтижелерін 

талдауға және алынған қорытындыларды 

негіздеуге, әр түрлі меншік нысанындағы 

кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

ведомстволардың есептілігіндегі қаржылық 

және өзге де ақпаратты талдауға және 

түсіндіруге және алынған мәліметтерді 

басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін 

пайдалануға қабілетті. Бухгалтерлік есепті 

автоматтандыру мәселелерін шешу үшін 

қазіргі заманғы техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды қолдана 

алады. 

Алынған білімді тереңдету, бекіту 

және ХҚЕС бойынша Қаржылық 

есепті ұйымдастыру және жүргізу, 

салық есебі, кәсіпорынның 

басқару есебі саласында қажетті 

практикалық дағдыларды меңгеру. 

Қаржылық және есептік ақпаратты 

өңдеу және талдау, ұйымдардың 

қызметін сипаттайтын талдау 

кестелерін құру, қабылданған 

шешімдерге сәйкес ұйымдардың 

қаржылық қызметінің тиімділігін 

болжау 

Өндірістік тәжірибе нәтижесінде білім алушы: 

- нормативтік, жоспарлы және есептік құжаттарды, 

әртүрлі анықтамалар мен есептерді жинау;  

- жиналған материалдарды жинақтау, жүйелеу және 

өңдеу;  

-есепке алу-талдау қызметінің тиісті бөлігінде  

белгіленген стандарттардың, ережелер мен 

нұсқаулардың оң жақтарын және бар 

кемшіліктерін, ауытқуларын анықтау;  

- кәсіпорын жұмысының тиімділігін резервтік 

арттыруды анықтау үшін шаруашылық 

жүргізуші субъектінің белгілі бір кезеңдегі 

қаржы-шаруашылық қызметіне экспресс-

талдауды жүзеге асыру; 

- теориялық және әдіснамалық ережелерді 

дамытуға, бейінді ұйымдарда есеп беруді және 

ішкі бақылауды ұйымдастыруды және жүргізуді 

жетілдіруге бағытталған негізделген ұсынымдар 

мен ұсыныстарды дайындау. 

 

Пән атауы RAFO4306 Қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау 

Пән циклі КП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Білім алушылардың қаржылық есептіліктің құрамы мен мазмұнын меңгеру, оны оқып білу, 

Есептіліктің ақпараттылығын бағалау, есептің негізгі баптарын санациялау және талдау балансын 

әзірлеу мақсатында оны жан-жақты талдау, ұйымның даму стратегиясын негіздеу процесінде 

есептілікті талдау нәтижелерін пайдалану, бизнес-жоспарлар құру және өндірісті басқару. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына, төлем қабілеттілігіне және өтімділігіне талдау жүргізумен 

байланысты дағдыларды қалыптастыру; теңгерімнің қанағаттанғысыз құрылымын белгілеу бойынша 

көрсеткіштерді талдау; қаржылық нәтижелерді талдау 

Пререквизиттер Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын экономикасы, Кәсіпкерлік субъектілерінің кәсіпорын экономикасы 

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

банктер қызметін бизнес талдау   
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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) аудиториядантыс сабақтар: білім алушының  өзіндік жұмысы, соның ішінде оқытушының 

басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

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

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен білім беру талқылаулары; 

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

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

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

бақылаудың бағасы пән бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын құрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 және 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының 

орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

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

тақырыбына студенттің 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 кредиттің саны 6 

Семестр 8 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 
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КК 50 Түзетілген бухгалтерлік баланстарды 

жасау үшін қажетті есептерді 

орындауға, оларды негіздеуге және 

ұйымда қабылданған стандарттарға 

сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсынуға 

қабілетті. 

Қойылған экономикалық міндеттерді 

шешу үшін қажетті деректерді 

жинауды, талдауды және өңдеуді 

жүзеге асыруға қабілетті; әр түрлі 

меншік нысанындағы 

кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

ведомстволардың есептілігінде 

қамтылған қаржылық, бухгалтерлік 

және өзге де ақпаратты талдау және 

интерпретациялау және алынған 

мәліметтерді басқару шешімдерін 

қабылдау үшін пайдалануға қабілетті 

Қаржылық есептілік ұйымның 

қаржылық жағдайын талдау негізі 

ретінде. Қаржылық есептілікті 

талдаудың негізгі құралдары. 

Бухгалтерлік баланс және оны талдау.. 

Пайда мен шығындар туралы есепті 

талдау. Ақша қаражатының қозғалысы 

туралы есепті талдау. Капиталдағы 

өзгерістер туралы есепті талдау. 

Бюджеттеу процесінде қаржылық 

есептілікті талдау нәтижелерін 

пайдалану. 

Талдау деректерін экономикалық түсіндіруді 

жүргізу, басқарушылық шешімдердің нұсқаларын 

әзірлеу кезінде талдау нәтижелерін пайдалану 

білігін көрсету. 

 

Пән атауы Қүқық негіздері жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер 

Пән циклі КП/ЖК 

Курсты оқыту мақсаты Білім алушының мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың мәні мен әлеуметтік мақсатын өз бетінше 

бағалауы, қазіргі мемлекеттік-қүқықтык мэселелердің бәрінде креативті болу қабілетін дамыту; заң 

үстемдігі мен азаматтық қоғамды дамыту кезінде студенттердің жогары құқықтық санасын 

қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың құқықтық негіздерінің мазмұны мен қазіргі 

Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тәжірибесі туралы және тұрақты сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы құқықтық сана мен мінез-кұлықты қалыптастыру үшін қажетті кұқықтық 

актілерге өзіндік талдау жасауды қалыптастыру; құқықтық сананы жэне кұқықтық мәдениетті, 

элеуметтік-кұқықтық белсенділікті қалыптастыру, заңдылықты сақтау, өзін заңмен кепілдендірілген 

кұқықтар мен бостандықтарға ие қогамның толыққанды мүшесі ретінде сезіну қажеттілігінің ішкі 

сенімін қалыптастыру. 

Пререквизиттер Қазіргі замангы Қазақстан тарихы , әлеуметтік-саяси білімдер модулі 

Постреквизиттер Философия, салалар бойынша еңбекті жэне қоршаған ортаны қорғау 
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Оқыту әдістері Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі жаттыгулар арқьшы қол жеткізіледі: 

1) аудиториялық сабақтар: дэрістер, семинарлар (практикалық) - инновациялық технологияларды 

ескере отырып, гылымның, техниканың, ақпараттық жүйенің жаңа жетістіктерін қолдана отырып 

және интерактивті түрде; 2) аудиториядан тыс жұмыстар: білімалушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), 

оның ішінде оқытушының жетекшілігімен (БОӨЖ), жеке кеңестер 

Оқыту әдістері мен технологиялары Модульді жүзеге асыруда қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 1) білімалушыдан білім  

алудың рефлексивті тәсіліне негізделген білімалушыға бағытталған окыту; 2) құзыреттілікке 

негізделген оқыту; 3) эр турлі форматтағы рөлдік ойындар мен тәрбиелік пікірсайыстар; 4) кейс- 

стади; 5) жоба әдісі. 

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

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

бойынша білімнің қорытынды бағасының 40% -ын күрайды. 

Ағымдағы нәтижелерді бағалау 1 жэне 2-ші қабылдау рейтингінің (РД 1 және РД 2) баллдарының орташа 

мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 

Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін оқытушы өткізетін оқу пэнінің әрбір 

тақырыбына студенттің оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Агымдағы 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 мазмүны; 

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

Э - емтихан бағасының пайызы 

Академиялық кредиттің саны 5 

Семестр 2 

 

Құзыреттілік Оқыту нәтижесі  (НО) 

Құзырет 

тілік коды 

Құзыреттілік тұжырымдамасы Құзыреттілік коды Құзыреттілік тұжырымдамасы 

КК 4 Қолданыстағы заңдарды және 

нормативтік құжаттардың міндетті 

талаптарын, сондай-ақ 

стандарттардың, техникалық 

Мемлекет, құқық түсінігі. Қазақстан 

Республикасының конституциялық 

құқығының негіздері. Құқық қорғау 

жэне сот. Мемлекеттік басқару. 

Қазақстан Республикасындағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы аясаттың теориялық аспектілері 

мен құқықтық негіздерін білу. Тэжірибеде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс- қимыл саласында туындаган 
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жағдайлардың талаптарын орындау 

мүмкіндігі; сыбайлас 

Әкімшілік құқық негіздері. Азаматтық 

жэне отбасы құқыгының негіздері. 

Қаржы құқыгының негіздері. Еңбек 

құқыгы және әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы. Құқық қорғау 

органдарының сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрестің құқықтық 

нақты жағдайларды шешу үшін теориялық 

білімдерін қолдана білу. 

 
 
 

 


