
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ү АтМГУ 703-43-19  Білім беру бағдарламасы. Екінші басылым 

2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ү АтМГУ 703-43-19  Білім беру бағдарламасы. Екінші басылым 

3 

 

 

 

ғылыми – техникалық, әлеуметтік – экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз 

ететін, бәсекеге қабілетті, жоғары дәрежедегі кадрларды дамытуына бағытталған. 

«Мұнайгаз бизнесіндегі есеп және аудит» бағыты бойынша білім беру бағдарламасын 

құруда 2 траектория анықталған: 

1) Мұнайгаз өндірісіндегі есеп және аудит 

2) Кәсіпкерлік қызметтегі есеп және аудит 

Қазақстан Респуликасының 28.02.2007 № 234 «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 

жөніндегі» Заңы аясында жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар, фирмалар, өкілдіктер мен ҚР–да 

тіркелген шетел заңды тұлғаларының тұрақты мекемелері ҚР-ның заң талаптарына сәйкес 

бухгалтерлік есеп жүргізу мен қаржылық есептілік жасауға міндетті. Сондай-ақ ҚР-ның 20.11.1998 

жылы № 304 «Аудиторлық қызмет жөніндегі» заңына сәйкес, заңда көрсетілген кейбір 

кәсіпорындар, ұйымдар, қорлар мен банктер міндетті аудит жүргізуі қажет. Осымен байланысты 

бухгалтерлік еспе пен аудиттің ролі мен мағынасы күшейіп, кәсіпорынның шаруашылық қызметі 

жөніндегі ақпаратты жинап, өңдеп, ұсынудың қазіргі заманғы әдістерін меңгерген, кәсіби 

бухгалтерлер мен аудиторларды даярлау қажеттілігі пайда болды. 

 Сондай-ақ, «Есеп және аудит» бағыты бойынша соңғы 5 жылдағы түлектердің жұмысқа 

орналасуын зерттеу нәтижесі, түлектердің жартысынан астамы қаржы ұйымдарында орналасқаны 

белгілі болды, соған байланысты оқытудың 2-ші траекториясы таңдап алынды. 

 Білім беру бағдарламасын үйрену барысында білім алушылар жедел басшылыққа алып, 

басқаруға қажетті, сондай-ақ инвесторлар, жабдықтаушылар, сатып алушылар, қарыз берушілер, 

мемлекеттік органдар, банктер мен қызығушы тұлғалар қолдана алатын, қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттарына сәйкес, бухгалтерлік есепті жүргізу мен есептілікті жасаудың 

принциптері мен ережелерін тағайындаған кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен оның нәтижесі 

жөнінде толық және рас ақпараттармен қамтамасыз етуге машықтанады. 

 Білім беру процесі дәрістер циклі мен тәжірибелік сабақтар түрінде ұйымдастырылады. 

Бұдан басқа, білім алушылар конференциялар, семинарлар мен түрлі кездесулерге қатынасы 

мүмкіндігіне ие. 

Қосымша бағдарлама бойынша (Major/Minor) таңдалатын пән көлемі 30 академиялық 

кредитті қамтиды, бұл ретте қосымша білім беру бағдарламасы пәндерін білім алушылар таңдау 

бойынша компонент пәндері шеңберінде оқиды. Мұнай-газ өндірісіндегі Бизнес талдау/ 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау Major* / Коммерциялық банктердің қызметін бизнес 

талдау Minor*(КП / ТК 8 кредит); Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік ақпараттық жүйелер/ 

Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік ақпараттық жүйелері Major */ Қазіргі заманғы банктік 

технологиялары  Minor * (КП/ТК 6 кредит); Бюджеттік есеп және есептілік / Қоғамдық секторға 

арналған халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес есеп және есептілік Major* / 

Банктік есеп және есептілік Minor * (КП/ ТК 5 кредит); Мұнай-газ өндірісіндегі статистикалық 

есеп және есептілік/Кәсіпкерлік субъектілеріндегі статистикалық есеп және есептілік Major * 

/Банктеріндегі статистикалық есеп және есептілік Minor * (КП/ ТК 5 кредит); Мұнай-газ 

өндірісіндегі кәсіби аудит / Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит / Банктік қадағалау және 

аудит Minor * (КП,/ТК 6 кредит) және олардың көлемі негізгі операциялық бойынша тиісті 

біліктілікті беру үшін қажетті академиялық кредиттердің жалпы көлеміне кіреді. 

 Кәсіби деңгейлерін дамыту үшін аймақтық кәсіпорындар мен ұйымдар базасында 

кафедраның білім беру әдістемелік филиалдары құрылған. Өндірістегі филиал  кафедраның оқыту 

– ғылыми бөлімшесі болып саналады. 

 «Мұнайгаз бизнесіндегі есеп және аудит» білім беру бағдарламасы аясында 

«Казтехмунайсервис» ЖШС базасында дуалдық оқыту бағдарламасы жүзеге асырылуда. Дуалдық 

оқытудың негізгі мақсаты мұнайгаз саласы үшін кадрлар даярлау мен қайта даярлаудың жоғарғы 

сапасын қамтамасыз ету. Аталған бағдарлама көмегімен білім алушыларға аудиторияда теориялық 

білім алудан кәсіпорынның өндірістік цикліне қатынасу мүмкіндігі беріледі және мамандармен 

бірігіп жұмыс жасау дағдысын сіңіру және білім беру бағдарламасының мазмұнын жаңартып, 

білім беру әдістерін жетілдіру. 

 

1. БББ-ның МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗДЕМЕСІ 

 

 2.1 БББ-ның МАҚСАТЫ 
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Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктегі қаржылық ақпараттарды жинау мен 

құрудың концепцияларын, нақты ережелері мен принициптерін түсінетін, бухгалтерлік есеп пен 

аудит жүргізу және субъектінің қаржылық қызметі жөнінде аудиторлық қорытынды жасаудың 

қазіргі заманғы әдістерімен машықтанған кәсіби бухгалтерлер мен аудиторларды даярлау. 

 

 2.2 Білім алушыларға арналған БББ-ның негіздемесі 

«Мұнайгаз бизнесіндегі есеп және аудит» білім беру бағдарламасының негізгі міндеті 

білім алушыларға есеп және аудиттің қазіргі заманғы бағыты бойынша жеке білім алу 

траекториясын таңдаумен қамтамасыз ету, жедел жұмысқа орналасуға негіз боларлық 

бітірушілердің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі; есеп, аудит және талдау аясында білім 

алушылардың теориялық және жеке тәжірибелік даярлығын тереңдету, өзін – өзі дамыту мен 

жетілдіру қабілетін және білім алушылардың белсенді қызметінде жаңа білімді творчестволық 

үйрену мен меңгеру қажеттілігі мен мүмкіндігін қалыптастыру.  

Білім беру бағдарламасы білім алушылар үшін неғұрлым жаңа және қазіргі заманғы 

бухгалтерлік, басқарушылық, салықтық құралдар мен технологияларды оқып – үйреніп, қолдануға 

мүмкіндіктер ұсынады.  

Білім беру бағдарламасы пәндерді оқып үйренудің модульдік жүйесі негізінде 

құрастырылған және 9 модульден тұрады. Әлеуметтік – саяси білім, тілдік даярлау, мұнайгаз 

бизнесі және IT, өмір қызметі қауіпсіздігі, базалық экономикалық, бухгалтерлік есеп үшін базалық 

пәндер, кәсіптік пәндер модулі, басқару, бағалау және аудит модулі және мамандық тағайындау 

модулі. 

Білім беру бағдарламасын бітірушілер де қажетті жалпы және кәсіби компетенцияларды 

қалыптастыру үшін оқу процесінде оқытудың инновациялық әдістері мен құралдары және сабақ 

жүргізудің интерактивті формалары қолданылады. Аталған әдістер, құралдар мен формалар 

аудиториядан тыс жұмыстармен және кәсіпорындармен ұйымдар базасындағы өндірістік 

тәжірибелік ұштасады. 

Өндіріспен тығыз байланыс орналасқан, өндірістік тәжірибелер өткізу мақсатында жұмыс 

берушілермен келісім шарттар мен меморандумдар жасақталған. 

Білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылардың кәсіби даярлық деңгейі аймақтағы 

өнеркәсіп өндірістерімен, облыс көлеміндегі кәсіпорындар мен ұйымдардың қоятын талаптарымен 

анықталады. Осы орайда білім алушылар келесі ірі кәсіпорындарда өндірістік тәжірибеден өтеді: 

«Атырау облысының экономика және бюджетті жоспарлау басқармасы», «Банк Центр Кредит» АҚ 

АФ, «КазТрансГазАймақ» АҚ, «Батыс Жүйеаралық Электр жүйелері» KEGOK АҚ, «Атырау 

облысы бойынша мемлекеттік кірістер Департаменті», «Fortebank» АҚ АФ, «ЖігермұнайСервис» 

ЖШС, «КазТехМұнайСервис» ЖШС. 

Халықаралық байланыстарды дамыту үшін білім алушы қосымша білім алу және 

академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында Қазақстанда немесе шетелдерде білім алу 

мүмкіндігіне ие болады. Академиялық ұтқырлық алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік 

университеттермен қарым-қатынас аясында халықаралық білім беру бағдарламасы мен  

жобаларды жүзеге асыру, ғылыми – зерттеу жұмыстары оқытушы кадрлармен алмасу және 

студенттердің академиялық ұтқырлығын дамыту бойынша жүзеге асырылады.  

АтМГУ –ің  академиялық ұтқырлық бағдарламасының басты мақсаты оқып- үйрену, 

тәжірибе алмасу, ғылыми зерттеулердіің сапасын арттыру, академиялық ортадағы өзгерістер мен 

өзге елдердің мәдениеті мен әдет – ғұрыптарымен танысу болып табылады.  

  

 2.3 Еңбек нарығындағы қажеттіліктері 

 

Білім беру бағдарламасы еңбек нарығы мен жумыс берушілердің талаптарын қамтамасыз 

ететін құзыреттік модельдер негізінде жасақталган. Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттары мен аудит саласында кәсіби білімі бар мамандар еңбек нарығында суранысқа ие 

және оларда еңбекке орналасу бойынша мәселелер туындамайды. Аталған саладағы білікті 

мамандар еңбек нарынғындағы кадырлардың шектен тыс көбеюіне қарамастан әркез және барлық 

жерде суранысқа ие болуда, себебі ешбір ұйым немесе кәсіпорын нақты ұйымның бухгалтерлік 

есепсіз әрекет ете алмайды. Бітірушілерге қажеттілігі бар кәсіпорындарымен жергілікті жерде 

тығыз байланыс орнатылған. Бұл профиль бакалаврлардың экономикалық, басқару, кәсіпкерлік, 

коммерциялық және ғылыми-зерттеу жумыстарына бағытталған. Есеп және аудит бойынша 

мамандар ұйымдастыру-басқарушылық, өндірістік-технологиялык, сондай-ақ  есептеу-жобалау 
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жұмыстарын атқара алады. Білім беру бағдарламасының түрақты серіктестері Атырау облысы 

кәсіпкерлік субьектілері болып табылады. Жумыс берушіге бағытталған білім беру бағдарламасын 

жузеге асырудың нақты айғағы болып кафедра филиалдарымен жасалған келісім- шарттар мен 

меморандумдар:  ''ЖМС'' ЖШС, ''КазТехМунайСервис'' ЖШС, Атырау облысы бойынша  

мемлекеттік кірістер департаменті. Басшылар, мамандар, және өзге де қызметкелер 

лауазымынының кәсіби анықтамасына сәйкес, бұл бағдарлама бойынша бітірушілер бухгалтер, 

аудитор (ревизор), бухгалтер-ревизор, бас бухгалтер позицияларында жумыс жасай алады.  

 

 2.4 Кәсіптік қызмет аймағы 

 

Кәсіби қызмет аймағына мыналар жатады: 

 халықтық мүддедегі үйымдар және басқа да қоғамдық маңызға ие кәсіпорындар; 

 түрлі үйымдық-құқықтық формадағы өндірістік және өндірістік емес салалардағы 

үйымдар, мекемелер мен қызметтер;  

 банктер, биржалар, сақтандыру компаниялары, инвестициялық және зейнетакы қорлары. 

 экономика және бюджетті жоспарлаудың республикалық аймақтық, жергілікті басқару 

органдары; 

 түрлі шаруашылық салаларындағы қаржылық есептілікті қүрастырумен немесе 

аудиттеумен айналысатын үйымдардың экономикалық қызметтері; 

 барлық меншік формасындағы кәсіпорындар. 

Білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілердің кәсіби қызметінің және экономиканың түрлі 

салалар мен түрлі ұйымдық - құқықтық формадағы кәсіпорындардағы шаруашылық 

операцияларын есепке алу; ҚЕХС мен ХАС –на сәйкес қаржылық есептілікті құру және талдау;  

бухгалтер есеп пен аудит жүргізу бойынша түрлі бағдарламалармен ақпараттарды өңдеу; активтер, 

міндеттермелер, капитал, ақша ағымы қозғалысы, кірістер мен шығыстар, сондай-ақ кәсіпорын 

қызметінің қаржылық нәтижелері жөніндегі ақпараттарды қалыптастырып, тандау және 

экономикалық әлеуетті қолдануды жақсарту үшін қолдану; қаржылық-экономикалық 

қатынастарды ұтымды ұйымдастыру; және тұлғалар мен заңды тұлғалардың экономикалық 

мүдделері мен меншігін сақтауға ықпал ету. 

 

 2.5 Кәсіптік қызмет нысаны 

Мамандық бойынша бітірушілердің кәсіби қызмет объектілеріне кәсіпорынның активтері, 

міндеттемелері, капиталы мен шаруашылық операциялары, активтер мен олардың қаржыландыру 

көздері, сондай – ақ экономиканың түрлі салаларының ұйымдары: министрліктер мен 

ведомстволар, салық комитеті, статистика бойынша ҚР агенттігі, қызмет түріне байланыссыз 

кәсіпорындар мен мекемелер, басқару ұйымдары, ғылыми – зерттеу ұйымдары мен банк жүйесі 

жатады. Сондай – ақ Республиканың және аймақтың органдары, сақтандыру, зейнетақы, 

ипотекалық және лизинг компаниялары, ломбардтар, биржалар, бюджеттік мекемелер мен 

ұйымдар, инвестициялық қорлар. 

 

2. БББ бойынша ОҚЫТУДЫҢ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРІ 

➢  компанияның қаржылық операцияларын есеп регистрлерін қолдана отырып уақытында 

рәсімдеп бухгалтерлік есепте көрсету (ОН 1) 

➢ мұнайгаз саласы/кәсіпкерлік субъектілерінде активтердің, міндеттемелер мен капиталдың 

бары мен қозғалысына тексеру жүргізу (ОН 2) 

➢ компания мүліктерін бағалау әдістерін игеру және оларды бухгалтерлік есеп жүргізуде 

қолдану (ОН 3) 

➢ активтер, міндеттемелер мен капитал есебін есеп регистрлерінде жүргізіп, түрлі 

компьютерлік бағдарламалар  көмегімен сәйкес бухгалтерлік есеп шоттарында бейнелеу (ОН 4) 

➢ мұнайгаз саласы компаниялары / кәсіпкерлік субъектілерінде ішкі нормативтік құжаттар 

талаптарына сай қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары бойынша қаржылық 

есептілікті құру (ОН 5) 

➢ мұнайгаз компаниялары мен кәсіпкерлік субъектілерінде есеп және салық саясатын және 

бухгалтерлік есеп жүргізуді реттейтін өзге де ішкі құжаттарды жасақтау (ОН 6) 

➢ мұнайгаз саласы компаниялары мен кәсіпкерлік субъектілерінде ішкі аудитор болып 

жұмыс жасау және ҚЕХС – ы және ХАС-ы бойынша қаржылық есептілікті аудиттеуде сыртқы 

аудитрлармен бірлесіп қызмет ету (ОН 7) 
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➢ бизнес талдау нәтижелерін анықтау және мұнайгаз өндірісі компаниялары қызметінің 

даму стратегиясын жасақтау (ОН 8) 

 

4. БББ-ның ОҚУ ЖОСПАРЫ  

 

Модуль 

коды 

Құрамдас модульдар 

 (коды мен атауы) 

Цикл және  

компонентт

ер 

Қорытынд

ы бақылау 

өткізу 

формасы 

Академия

лық 

кредиттер 

саны 

Қалыпта

сушы 

құзырет

тілік 

 (5 

бөлімдег

і код) 

Ескерту 

 

1 семестр 

MNKSPZ 01 

Ұлттық код 

және 

әлеуметтік-

саяси 

білімнің 

модулі 

SIK 1101 Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы 

ЖБП,МК 

 

Емтихан 

 

5 КК1  

MYaP 02 

Тілге 

дайындау 

модулі 

IYa 1106 Шетел тілі 

 

ЖБП,МК Емтихан 5 КК6 

КК7 

КК10 

КК11 

 

MYaP 02 

Тілге 

дайындау 

модулі 

K(R)Ya1105  Қазақ 

(орыс) тілі 

ЖБП,МК Емтихан 5 КК5 

КК8 

КК9 

 

MNBIT 03 

АТ және 

мұнайгаз 

бизнесінің 

модулі 

ME1202 

Экономикадағы 

математика 

БП,ЖК Емтихан 5 КК18  

MBE 05 

Негізгі 

экономикалы

қ  модулі 

TE 1206 Теориялық 

экономика 

БП,ЖК Емтихан 5 КК26 

 

 

MBE 05 

Негізгі 

экономикалы

қ  модулі 

VS1209 Мамандыққа 

кіріспе/ IBU1209 

Бухгалтерлік есеп 

тарихы 

БП,ТК Емтихан 

3 

КК30  

MBZhD 04 

Өмір 

тіршілігінің 

қауіпсіздігі 

модулі 

FK 1(2)108 Дене 

шынықтыру 

ЖБП,МК Диф. сынақ 2 КК20 

КК21 

КК22 

 

Семестр қорытындысы 30   

2 семестр 

MYaP 02 

Тілге 

дайындау 

модулі 

K(R)Ya1105 Қазақ 

(орыс) тілі 

ЖБП,МК Емтихан 5 КК6 

КК7 

  КК10 

КК11 

 

MYaP 02 

Тілге 

дайындау 

модулі 

IYa 1106 Шетел тілі ЖБП,МК Емтихан 5 КК5 

КК8 

КК9 

 

MNKSPZ 01 OPAD 1104 Құқық ЖБП,ЖК Емтихан 5 КК4  
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Ұлттық код 

және 

әлеуметтік-

саяси 

білімнің 

модулі 

негіздері және 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-әрекеттер 

MBE 05 

Негізгі 

экономикалы

қ  модулі 

VB 1207 Бизнеске 

кіріспе 

БП,ЖК Емтихан 

5 

КК28 

 

MBE 05 

Негізгі 

экономикалы

қ  модулі 

OMM 1208 

Менеджмент және 

маркетинг негіздері 

БП,ЖК Емтихан 

5 

КК27 

 

MBZhD 04 

Өмір 

тіршілігінің 

қауіпсіздігі 

модулі 

FK 1(2)108 Дене 

шынықтыру 

ЖБП,МК 

Диф. сынақ 

2 

КК20 

КК21 

КК22  

MBDDU 06 

Есеп үшін 

базалық 

пәндер  

модулі UP 1217 Оқу тәжірибесі 

БД,ЖК 

      Есеп  

3 

КК37 

 

Семестр қорытындысы 30   

3 семестр 

MNBIT 03 

АТ және 

мұнайгаз 

бизнесінің 

модулі 

IKT 2107  

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

ЖБП,МК Емтихан 8 

КК3 

 

MNKSPZ 01 

Ұлттық код 

және 

әлеуметтік-

саяси 

білімнің 

модулі 

Әлеуметтік-саясаттану 

білім модулі (Soc 2103 

әлеуметтану, Pol 2103 

саясаттану, Kul 2103 

мәдениеттану, Psi  2103 

психология) 

ЖБП,МК Емтихан 5 

КК12 

КК13 

 

MNBIT 03 

АТ және 

мұнайгаз 

бизнесінің 

модулі 

ONGD 2203 Мұнай-газ 

ісі негіздері 
БП,ЖК Емтихан 

5 

 

КК17 

 

MBDDU 06 

Есеп үшін 

базалық 

пәндер  

модулі 

FNgP 2211 Мұнай-газ 

өндірісіндегі қаржы 

/FSP 2211 Кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

қаржысы 

БП,ТК 

 

5 

КК31 

 

MBDDU 06 

Есеп үшін 

базалық 

пәндер  

модулі 

OBUNgP 2212 Мұнай-

газ өндірісіндегі 

бухгалтерлік есеп 

негіздері / OBUSP 2212 

Кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

бухгалтерлік есеп 

негіздері 

БП,ТК 

 

5 

КК32 

 

MBZhD 04 FK 1(2)108 Дене ЖБП,МК Диф. сынақ 2 КК20  
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Өмір 

тіршілігінің 

қауіпсіздігі 

модулі 

шынықтыру КК21 

КК22 

Семестр қорытындысы 30   

4 семестр 

MNKSPZ 01 

Ұлттық код 

және 

әлеуметтік-

саяси 

білімнің 

модулі 

FIL 2102 Философия ЖБП,МК Емтихан 5 КК2 

 

MNBIT 03 

АТ және 

мұнайгаз 

бизнесінің 

модулі 

ITI 2201 

АТ - инфақұрылымы 

БП,ЖК 

Емтихан 

3 

КК14 

КК15 

 

MBDDU 06 

Есеп үшін 

базалық 

пәндер  

модулі 

SP 2213 Өнеркәсіп 

статистикасы/ FES2213 

Қаржы-экономикалық 

статистика 

БП, ТК 

Емтихан 

5 

КК33 

 

MNBIT 03 

АТ және 

мұнайгаз 

бизнесінің 

модулі 

FP 2204 Қаржылық 

құқық 

БП,ЖК 

 5 

КК16 

 

MPD 07 

Кәсіби пәндер 

модулі 

FUNgP 2218 Мұнай-газ 

өндірісіндегі қаржылық 

есеп /FUSP 2218 

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

қаржылық есеп 

БП,ТК 

 5 

КК38 

 

MBZhD 04 

Өмір 

тіршілігінің 

қауіпсіздігі 

модулі 

FK 1(2)108 Дене 

шынықтыру 
ЖБП,МК Диф. сынақ 2 

КК20 

КК21 

КК22  

MPD 07 

Кәсіби пәндер 

модулі 

PP(I)2220 Өндірістік 

тәжірибе 1 

БП,ЖК Есеп  5 

КК44 

 

Семестр қорытындысы 30   

5 семестр 

MBZhD 04 

Өмір 

тіршілігінің 

қауіпсіздігі 

модулі 

OTOSO 3205 Салалар 

бойынша еңбекті және 

қоршаған ортаны 

қорғау 

БП,ЖК Емтихан 5 КК23 

КК24 

КК25  

MBE 05 

Модуль 

базовый 

экономически

й 

EPNgP 3210 Мұнай-газ 

өндірісіндегі кәсіпорын 

экономикасы/ ESP3210 

Кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

кәсіпорын экономикасы 

БП,ТК Емтихан 5 КК29 

 

MPD 07 

Кәсіби пәндер 

UZUANgP 3219 

Шығындарды басқару: 

БП,ТК Емтихан 8 КК41 
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модулі мұнай-газ өндірісіндегі 

есептік аспект/ 

UZUASP 3219 

Шығындарды басқару: 

кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

есептік аспект 

MBDDU 06 

Есеп үшін 

базалық 

пәндер  

модулі 

NNMNgP 3214 Мұнай-

газ өндірісіндегі салық 

және салық 

мониторингі/ 

NNMSP3214  

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі салық 

және салық 

мониторингі 

БП,ТК 

Емтихан 

6 

КК35 

 

MPD 07 

Кәсіби пәндер 

модулі 

RFUNgP3302 Мұнай-

газ өндірісіндегі 

кеңейтілген қаржылық 

есеп/RFUSP 3302 

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

кеңейтілген қаржылық 

есеп 

КП,ТК 

Емтихан 

6 

КК39 

 

Семестр қорытындысы 30   

6 семестр 

MBDDU 06 

Есеп үшін 

базалық 

пәндер  

модулі 

GFM 3215 Жаһандық 

қаржы менеджменті 

БП,ТК 

Емтихан 

8 

 

 

 

КК36 

 

 IRR  3215 Дамушы 

нарықтарға 

инвестициялау 

MBDDU 06 

Есеп үшін 

базалық 

пәндер  

модулі 

FRIINgP3216 Мұнай-

газ өндірісіндегі қаржы 

нарықтары, 

институттар мен 

құралдар /  FRIISP3216 

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

қаржы нарықтары, 

институттар мен 

құралдар 

БП,ТК 

Емтихан 

5 

КК34 

 

MUOA 08 

Басқару, 

бағалау және 

аудит модулі 

ANgP3222  Мұнай-газ 

өндірісіндегі аудит/ASP 

3222 Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі аудит 

БП,ТК 

Емтихан 

5 

КК46 

 

MPD 07 

Кәсіби пәндер 

модулі 

NUNgP 3303 Мұнай-газ 

өндірісіндегі салық 

есебі /  NUSP3303 

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі салық 

есебі 

КП,ЖК 

Емтихан 

6 

КК40 

 

MPD 07 

Кәсіби пәндер 

модулі 

PP(II) 3221 

Өндірістік тәжірибе 2 

БП,ЖК Есеп 6 

КК45 

 

Семестр қорытындысы 30   

7 семестр 

MUOA 08 BANgP 4307 Мұнай-газ КП,ТК Емтихан 8 КК48  
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Басқару, 

бағалау және 

аудит модулі 

өндірісіндегі бизнес 

талдау/BASP 4307 

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

бизнес талдау Major* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Major* 

BADKB 4307 

Коммерциялық банктер 

қызметіндегі  бизнес 

талдау Minor* 

Minor* 

MNBIT 03 

АТ және 

мұнайгаз 

бизнесінің 

модулі 

BISNgP4301 Мұнай-газ 

өндірісіндегі 

бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелер/ 

BISSP 4301 Кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелері 

Major 

КП,ТК Емтихан 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК19  

 

 

 

 

 

 

Major*  

SBT 4301 Қазіргі 

заманғы банк 

технологиялары Minor* 

Minor* 

MPD 07 

Кәсіби пәндер 

модулі 

ByuUO4304 Бюджеттік 

есепке алу және 

есептілік/ UO MSFOS 

4304 Қоғамдық 

секторға арналған 

қаржылық есептіліктің 

халықаралық 

стандарттарына сәйкес 

есеп және есептілік 

Major 

КП,ТК Емтихан 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК43 
 

 

 

 

 

 

 

 

Major* 

BUO 4304 Банктік 

есепке алу және 

есептілік Minor*  

Minor* 

 

 

 

 

MPD 07 

Кәсіби пәндер 

модулі 

SUONgP 4305 Мұнай-

газ өндірісіндегі 

статистикалық есеп 

және есептілік / 

SUOSP4305 

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

статистикалық есеп 

және есептілік Major 

КП,ТК Емтихан 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК42  

 

 

 

 

 

 

 

Major* 

SUOB 4305Банктердегі 

статистикалық есеп 

және есептілік Minor* 

Minor* 

 

 

MUOA 08 

Басқару, 

бағалау және 

аудит модулі 

PMNgP4308 Мұнай-газ 

өндірісіндегі 

алаяқтықты 

тексеру/PMSP4308 

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

КП,ТК Емтихан 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

КК49 
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алаяқтықты тексеру   

Семестр қорытындысы 30   

8 семестр 

MUOA 08 

Басқару, 

бағалау және 

аудит модулі 

PANgP4309 Мұнай-газ 

өндірісіндегі кәсіби 

аудит / PASP 4309 

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

кәсіби аудит Major* 

КП,ТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емтихан 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК47  

 

 

 

 

Major* 

BNiA 4309 Банктік 

қадағалау  және аудит 

Minor* 

Minor* 

 

 

 

 

MUOA 08 

Басқару, 

бағалау және 

аудит модулі 

RAFO4306 

Қаржылық есептілікті 

кеңейтілген талдау 

 

КП,ЖК 

 

 

 

Емтихан 
6 

 

 

 

КК50 

 
 

MPK09 

Біліктілік 

беру модулі 

PDP(III ) 4310 

Дипломалды тәжірибе 

КП,ТК 

 

 

Есеп 6 

 

КК48 

КК49 

КК50 

КК51 

 

PP(III) Өндірістік 

тәжірибе 3 

MPK09 

Біліктілік 

беру модулі Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу және 

қорғау немесе кешенді 

емтиханға дайындық 

және тапсыру 

 

 

 

 

ҚА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДЖ(ДЖ) 

қорғау 

немесе 

кешенді 

емтихан 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

КК32 

КК38 

КК39 

КК41 

КК46 

КК48 

КК47 

КК49 

КК50 

КК51 

КК52 

 

Семестр қорытындысы 30   

Барлығы: 240   
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5. ОҚУ МОДУЛЬДАРЫНЫҢ КАРТАСЫ 

(модульдар сипаттамасы) 

 

A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MNKSPZ 01 

2 Модуль атауы 

 

ҰЛТТЫҚ КОД ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ 

БІЛІМНІҢ МОДУЛІ 

1)SIK 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

(ЖБП,МК, 5 кредит) 

2)Fil2102 Философия (ЖБП,МК, 5 кредит) 

3)Soc 2103 Әлеуметтану, Pol 2103 Саясаттану, Kul 

2103 Мәдениеттану, Psi  2103 Психология (ЖБП,МК, 

8  кредит)   

4)OPAD1104 Құқық негіздері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер (ЖБП,ЖК, 5  кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Нығметов Б.С.,Утельбаев К.Т., Бисекенова А.Т., 

Нұрсултан М.У., Кенжебаева С.Е.,Маниев Ж.К., 

Нартаев М.Ш., Шманов Ж.Ж. 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Қазақстан тарихы және әлеуметтік – гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

5 Модульды жүзеге асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Қазақстан тарихы 

және әлеуметтік – 

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

1,2,3,4 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 23 кредит/690 сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (әлемдік тарих, 

Қазақстан тарихы, география, жаратылыстану 

ғылымдары) 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Қазіргі мансаптық өсу тек кәсіби білімдер мен дағдыларды ғана емес, әлеуметтік мінез-құлық дағдыларын, 

әлемдік және ұлттық мәдени құндылықтарды меңгеруді де білдіреді. Модульдің мазмұны қазіргі заманғы 

Қазақстанның тарихының негізгі кезеңдері туралы білімдерін кеңейтуге, Қазақстанның өзіндік ерекшелігін 

нығайтуға, өзін-өзі ақпараттандыруға, міндеттерді жүзеге асыруға ықпал ететін Қазақстан тарихы, 

философия, құқық негіздері және жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, 

психология сияқты пәндерді қамтиды. жаңа мыңжылдықтағы интеллектуалды серпінділікке деген қажеттілік, 

эко-мәдениет пен студенттердің кәсіпкерлік мәдениет деңгейін жоғарылату, сондай-ақ өз білімдерін кеңейту 

арнайы адам қоғам өмірінің бір бөлігі, сондай-ақ жеке тұлғаның дамуының түрлі кезеңдерінде адам 

психология білімін, танымдық процестердің психология, дене және ақыл-ой дамуы ретінде мәдениеттің 

мемлекеттің тарихи саясат, саяси және әлеуметтік институттардың, жұмыс істеуі және дамытуына. 

«Ұлттық кодекстің және әлеуметтік-саяси білімнің модулі» қоғамның, мемлекеттің, саясаттың, әлеуметтік 

және саяси институттардың, партиялардың, топтардың, адамның психологиялық сипаттамалары және сыртқы 

әлеммен өзара қарым-қатынасы туралы, бұқаралық ақпарат құралдары мен қоғамдық пікір туралы қажетті 

көлемде білім береді сондай-ақ мәдени дамудың үздіксіздігі мен сабақтастығы туралы, рухани мұраның терең 

тамырлары және ғылыми сенімді фактілер туралы жас қазақстандықтардың тарихи тарихи және ұлттық 

дәстүрлерді, жаһандану жағдайындағы ұлттық құндылықтарды және ұлттық құндылықтарды сақтап қалу 

студенттерді ұлттық идеяны Мәңгілік Ел, оның ішкі саяси даму тарихындағы рөлі мен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы білім берудің қалыптасуына, рухани жаңару, азаматтардың мәдени және тарихи 

құндылықтарын сақтаудың азаматтық бірлестігінің маңыздылығына қалыптастыруға бағытталған. өз ұлттық 

кодексі - әлемнің мәдени және толерантты азаматы бола отырып, жауапты азаматы болып қалады. 

11 Модуль мақсаты 
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М1 Заманауи Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; 

студенттің назарын мемлекеттілікті қалыптастыру мен дамытудың тарихи-мәдени 

процестеріне бағыттау. 

М2.1 Философияның әлемдегі білімнің ерекше түрі, оның негізгі бөлімдері, проблемалары және 

болашақ кәсіби қызметтің контекстінде оларды зерттеу әдістері ретінде студенттердің тұтас 

көзқарасын қалыптастыру. 

М2.2 Студенттердің сананың ашықтығын қалыптастыру, өз ұлттық кодексін және ұлттық 

сәйкестікті, рухани жаңаруды, бәсекеге қабілеттілікті, реализмді және прагматизмді, 

тәуелсіз сыни ойлауды, білім мен білімнің табынуын, әділдік, қадір-қасиет пен еркіндік 

сияқты негізгі идеологиялық ұғымдарды игеру туралы түсінік қалыптастыру. төзімділік, 

мәдениетаралық диалог және бейбітшілік мәдениеті құндылықтарын нығайту. 

М3.1 Ұлттық өзін-өзі сезіну, ұлттық рух, патриотизм, тарихи сана мен әлеуметтік жадты 

дамытудың жоғары деңгейімен қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелері, мамандардың 

жаңа ұрпағын тәрбиелеу; басқа мәдениеттер өкілдерімен конструктивті диалог құруға 

қабілетті біздің мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін және қауіпсіздігін сақтау үшін 

белсенді және шешуші әрекеттерге дайын кәсіби және бәсекеге қабілеттілік рухы. 

М3.2 «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы модернизациялау» мемлекеттік бағдарламасымен 

анықталған қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контекстінде студенттердің 

әлеуметтік-гуманитарлық көзқарасын қалыптастыру. 

М4.1 Студенттердің мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың табиғатын және әлеуметтік 

мақсаттарын дербес бағалау қабілеттерін дамыту, біздің заманымыздың барлық 

мемлекеттік-құқықтық мәселелеріне шығармашылық тұрғыдан қарау. Құқықтық және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы мәдениет негізін қалайды, заң үстемдігі мен 

азаматтық қоғамның даму жағдайында студенттер арасында жоғары әділеттілік сезімін 

қалыптастырады. 

М4.2 Қазақстандық патриотизмді арттыру, студенттердің дүниетанымын қалыптастыру, 

қоғамдық және жеке сот төрелігі мен құқықтық мәдениетін арттыру, Қазақстан 

Республикасында құқықтық мемлекеттілікті жетілдіру үшін қажетті жағдайлар жасау 

12 Оқыту нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

КК1 Тәуелсіз қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуының негізгі кезеңдері туралы 

білімдерін көрсету; Тарихи өткеннің құбылыстары мен оқиғаларын сыни 

талдау арқылы адамзат қоғамының әлемдік-тарихи дамуының жалпы 

парадигмасымен байланыстыру; Қазақстанның қазіргі заманғы 

оқиғаларының себептері мен салдарын тарихи сипаттау және талдау 

әдістерін меңгеру; өткен тарихи және ақылға қонымды ақпаратты 

талдауға негізделген қазіргі заманғы проблемаларға ықтимал шешімдерді 

ұсыну; қазіргі заманғы қазақстандық даму моделінің ерекшеліктерін және 

маңыздылығын талдайды; мәдениетаралық диалог пен рухани мұраны 

құрметтеудің практикалық әлеуетін анықтау; Қазақстанның өзіндік 

ерекшелігі мен патриотизмін қалыптастыруда тарихи білімнің іргелі 

рөлін негіздеу; өзара түсіністіктің, толеранттылықтың және заманауи 

қоғамның демократиялық құндылықтарының басымдықтары туралы 

өздерінің азаматтығын қалыптастырады. 

М1 

КК2 Ол философияның тарихи даму контекстінде онтология мен 

метафизиканың негізгі мазмұнын сипаттай алады; шындықтың 

философиялық түсінігін ерекшеліктерін түсіндіру; дүниетанымды табиғи 

және әлеуметтік әлемді философиялық түсіну мен зерттеудің нәтижесі 

ретінде ақтау; әлемнің ғылыми және философиялық білім әдістерін 

жіктеу; мифтік, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұнын және 

ерекшеліктерін түсіндіру; қазіргі әлемдегі адамның әлеуметтік және жеке 

басының мәні ретінде негізгі идеологиялық ұғымдардың рөлі мен 

маңыздылығын негіздеу; этикалық шешімдерді негіздеу және жасау үшін 

медиа-мәтіндердің, әлеуметтік-мәдени және жеке жағдайлардың 

философиялық аспектілерін талдайды; қазіргі заманғы жаһандық 

қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзінің моральдық позициясын 

М2.1 

М2.2 
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қалыптастыру және дұрыс бекіту; кәсіби саладағы мәселелердің 

философиялық мазмұнын анықтауға және талқылауға арналған 

нәтижелерді ұсынуға байланысты зерттеулер жүргізеді. 

КК3 Модульдің (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) оқу 

пәндерін қалыптастыратын ғылымның барлық салаларында пәндік білімді 

(түсініктер, идеялар, теория) түсіндіру; әлеуметтiк-саяси модуль 

пәндерiнiң базалық бiлiм жүйесiнде интеграциялық процестердiң өнiмi 

ретiнде қоғамның әлеуметтiк-әдептiк құндылықтарын түсіндіру; белгілі 

бір академиялық пәннің мазмұны мен модуль пәндерінің өзара әрекеттесу 

процедурасында ғылыми әдістер мен зерттеу әдістерін қолдануды 

алгоритмдік түрде көрсетеді; зерттелетін пәндердің ғылыми салаларының 

теориясы мен идеясының мазмұнына негізделген әлеуметтік 

коммуникацияның әр түрлі салаларындағы жағдайлардың сипатын 

түсіндіру; қазақ қоғамының, саяси бағдарламаларының, мәдениетінің, 

тілінің, әлеуметтік және тұлғааралық қарым-қатынастарының дамуының 

түрлі кезеңдері туралы ақылға қонымды және ақылға қонымды ақпарат 

беру; Қазақстан қоғамын жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан әлеуметтік, 

саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін талдау; 

Қазақстан қоғамының құндылық жүйесімен, әлеуметтік, іскерлік, мәдени, 

құқықтық және этикалық нормаларымен ара қатынас тұрғысынан әртүрлі 

салалардағы әртүрлі жағдайларды талдау; әртүрлі әлеуметтік зерттеу 

стратегиялары арасындағы айырмашылықтарды анықтау және белгілі бір 

мәселелерді талдау әдістемесін таңдауды негіздеу; әлеуметтік-

гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым тұрғысынан қоғамдағы қарым-

қатынастардың нақты жағдайын бағалау, ықтимал тәуекелдерді ескере 

отырып, оны дамыту перспективаларын жобалау; қоғамдағы, оның ішінде 

кәсіби қоғамда даулы жағдайларды шешу бағдарламаларын әзірлеу; 

коммуникацияның түрлі салаларында ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізу, әлеуметтік құндылықтарды қалыптастыру, оны ұсыну; 

әлеуметтiк маңызы бар мәселелер бойынша өз пiкiрiн дұрыс айқындауға 

және жеткiлiктi дәрежеде қорғауға мiндеттi. 

М3.1 

М3.2 

КК4 моральдық-құқықтық мәдениет деңгейін көтеру жөніндегі жұмыс; 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін рухани және моральдық 

тетіктерді қолдануға; мүдделер қақтығысы мен моральды таңдауды 

талдау, жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру 

М4.1 

М4.2 

 

13 Оқыту әдістері  

Оқудың жалпы нәтижесі келесі оқыту шаралары  арқылы жүзеге асырылады: 

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

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) 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

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

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

15 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 
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жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 

Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 

И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 

                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MYaP 02 

2 Модуль атауы 

 

ТІЛГЕ ДАЙЫНДАУ МОДУЛІ 

1) K(R)Ya 1105 Қазақ (орыс) тілі (ЖБП,МК, (10 

кредит) 

2) IYa1106 Шетел тілі (ЖБП,МК, 10 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Кульжанова Н.Х., Байжигитова Г.Б., Сандыбай Л.В., 

Сагындыкова А.И. 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Қазақ, орыс және шетел тілдері 

5 Модульды жүзеге асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Қазақ, орыс және 

шетел тілдері 

100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

1,2,3,4 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс, ағылшын тілдер 

8 Академиялық кредиттер саны 20 кредит/600 сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы  

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 
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Тілге дайындау модулі жалпыұлттық рухани жаңару идеясы аясында студенттердің әлеуметтік және 

гуманитарлық көзқарастарын қалыптастыруда тілдің жаңа форматын қалыптастыруға бағытталған; үш 

тілдесудің мемлекеттік бағдарламаларын іске асыру тұрғысынан әлеуметтік, кәсіби, мәдениетаралық қарым-

қатынастар. Модуль әлемдік мәдениет пен тілдерге әлемдік деңгейдегі білімді аудармашылар, озық заманауи 

технологиялар, оларды пайдалану және ауыстыру елді жаңғыртуды және болашақ маманның жеке мансаптық 

өсуін қамтамасыз етуге қабілетті төзімділікке бағытталған. Сонымен қатар, модульдік бағдарлама оқушының 

тілдік іс-әрекеттердің түрлерін сәтті меңгеруіне, күнделікті, әлеуметтік-мәдени және кәсіби қарым-

қатынастың түрлі жағдайларында тілдік дағдыларды дамытуға және жетілдіруге, коммуникативтік мақсатқа 

және коммуникацияның кәсіби саласына сәйкес ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. 

11 Модуль мақсаты 

М1 Шет тілін оқыту процесінде жеткілікті дәрежеде (A2, еуропалық құзыреттілік) және базалық 

жеткілікті деңгейде (B1, еуропалық құзыреттілік) студенттердің мәдениаралық-

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. Оқудың деңгейіне байланысты, курстың 

аяқталу уақытында студент еуропалық құзыреттілік деңгейінің B2 деңгейіне жетсе, 

еуропалық құзыреттілік деңгейінің B2 деңгейінен басталатын кезде студенттің тілдік деңгейі 

бар. 

М2 Тілдерді қолданудың барлық деңгейлерінде коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру 

арқылы қазақ (орыс) тілін әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде 

сапалы меңгеруді қамтамасыз ету. Оқудың деңгейіне байланысты курстың аяқталу 

уақытында студент модульдің жоспарланған бағдарламасына сәйкес оқыту нәтижелеріне қол 

жеткізуге тиіс. 

12 Оқыту нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

КК5 Серіктестің коммуникативтік мақсаттарын түсінудің тұжырымдамалық 

негіздерін, осы деңгейдегі мәтін авторларын жүйелейді, сөйлеу логикасының 

тиісті түрімен тиісті сөйлесу / сөйлесу формалары мен сөйлесу формаларын 

және түрлерін салыстырады және таңдайды, мақсатты тілдің әлеуметтік-

мәдени нормаларына сәйкестігін ескере отырып, тиісті тілдік құралдарды 

дұрыс таңдау және тиісті түрде пайдалану арқылы өз коммуникативтік 

мақсаттарын жеткілікті түрде білдіреді. 

М1 

КК6 Шынайы фактілерді қолдану деңгейлерін, беделді пікірге сілтемелерді 

жіктейді; ауызша мінез-құлық коммуникативтік және когнитивті 

негізделген, шет тілінің даму үлгісін ашып, стилистикалық ерекшеліктерін 

зерттеуге назар аударып, 

лингвистикалық сипаттама әдістеріне және ғылыми және әлеуметтік 

сипаттағы мәтіндердегі оқиғалардың себептері мен салдарын талдау, ақылға 

қонымды ақпараттарды пайдалану негізінде шет тіліндегі қазіргі заманғы 

проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. 

М1 

 

КК7 дәлме-дәл негізделген тілдік материалдарды белгілі бір деңгейде жеткілікті 

жақсы негізделген тілдік құралдармен қолданады, қателіктердің 75% 

қателіктерімен жасалған қателерді уақтылы және өз бетінше түзетеді, 

коммуникативтік әрекетті жасау стратегиясын және тактикасын иеленеді, 

сөйлеу тақырыптары мен грамматикалық дұрыстығының аясында 

лексикалық жеткіліктілікке негізделген сөйлеуді дұрыс құрастырады. 

М1 

 

КК8 Мүмкіндігі: 

сөздік қорын, грамматикалық білім жүйесін және ниеттердің прагматикалық 

мазмұнын толық түсіну негізінде тіл мен сөйлеу құралдарын дұрыс таңдау 

және пайдалану, 

мәтіннің нақты мазмұнын беру, тұжырымдарды тұжырымдай білу, бүкіл 

мәтіннің соңғы бөлігін және оның жеке құрылымдық бөліктерін сипаттау, 

мәтіндік ақпаратты түсіндіріп, әлеуметтік, әлеуметтік, мәдени, әлеуметтік-

саяси, білім беру және кәсіби мәтіннің стилі мен жанрлық ерекшеліктерін 

ашып көрсету. 

М2 

 

КК9 Мүмкіндігінше: 

байланыс жағдайына сәйкес ақпаратты сұратуға және хабарлауға, сөз 

сөйлесу қатысушыларының іс-әрекеттеріне баға беруге, таныс немесе таныс 

М2 
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емес сұхбаттасушыға әсер ету үшін ақпаратты пайдалануға, 

лингвистикалық және мәдени байланыстың ерекшеліктеріне сәйкес, жеке, 

әлеуметтік және кәсіби құзыреттіліктерін көрсету, 

талқылаудағы этикалық, мәдени және әлеуметтік маңызы бар мәселелерді 

талқылау, өз көзқарасын білдіру, оны негіздеу, қатысушылардың пікірін 

сыни бағалау, 

этикалық тұрғыдан дұрыс, мазмұндық тұрғыдан дұрыс, лексико-

грамматикалық және прагматикалық деңгейде өздерінің ұстанымдарын 

білдіру мақсатында жеке қарым-қатынастарды (ішкі, білім беру, әлеуметтік, 

мәдени, кәсіптік) орындау. 

КК10 Мүмкіндігі: 

грамматикалық білімдер жүйесі, ниеттерін білдірудің прагматикалық 

құралы, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, 

мәтіннің нақты мазмұнын беру, олардың тұжырымдамалық ақпаратын 

қалыптастыру, бүкіл мәтіннің және оның жекелеген құрылымдық 

элементтерінің білімдерін (прагматикалық фокус) сипаттау, мәтіндік 

ақпараттарды түсіндіру, сертификаттау талаптары көлемінде әлеуметтік-

мәдени, әлеуметтік және саяси мәтіндердің стилі мен жанрының 

ерекшеліктерін түсіндіру, ресми бизнес және коммуникацияның кәсіби 

салалары 

Ц1, Ц2 

КК11 Мүмкіндігі: 

байланыс жағдайына сәйкес ақпаратты сұратып, хабардар етуге, 

қатысушылардың іс-әрекеттеріне және әрекеттеріне баға беріп, 

сертификаттау талаптарына сәйкес ақпарат пен қарым-қатынас жағдайында 

сұхбаттасуға әсер ету құралы ретінде ақпаратты пайдалану, 

тіл, мәдениет, қарым-қатынас саласының ерекшелігі, сертификаттау 

талаптары, талқылаудағы этикалық, мәдени, әлеуметтік маңызы бар 

мәселелерді талқылау, өз көзқарасын білдіру, оны ақылмен қорғау, сыни 

тұрғыдан бағалау, жеке, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас 

жағдайларында сөздік мінез-құлық бағдарламаларын құру 

әңгімелесушілердің пікірі. 

Ц1, Ц2 

13 Оқыту әдістері  

Оқудың жалпы нәтижесі келесі оқыту шаралары  арқылы жүзеге асырылады: 

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

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) 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

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

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

15 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 РД2) 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 
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                 2 

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

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

Э - емтихан бағасының пайызы. 

16 Әдебиеттер 

Негізгі және қосымша әдебиеттер модульді құрайтын пәндер пәндерінде берілген. 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Абдуова Б.С., Асанова Ұ.О. Қазақ тілі: Орыс тілі тортаға арналған оқу құралы. - Астана, 2017.-282 б. 

2. Балабеков А.К., Бозбаева-Ханг А.Т., Досмамбетова Г., Салықова Б.О., Хазимова Ж.Ж.Жазақ тілі: ортадан 

шыққан өлшегіштік аралық. Ұлттық тестілеу орталығы. - Астана: 2017 

3. Қазақ тілі (тіл үйренушілердің В1және В2 деңгейлеріне арналған): орыс тілді топтарға арналған оқу 

құралы./ Қ.С. Құлманов, Б.С.Абдуова, т.б. - Астана: - 2015.- 298 б. 

1. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отд. университетов (бакалавриат) –Под 

редакцией Ахмедьярова К.К. Жаркынбековой Ш.К., Мухамадиева Х.С. – Алматы, Қазақ университеті, 2012. 

2. Ахмедьяров К.К. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов. 

Алматы, 2012 

3. Балуш Т.В. Русский язык. –М., 2018. 

4. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. CambridgeUniversityPress. – 2005.  

5. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk 18.The Corpus of Contemporary American English 

(COCA): http://www.americancorpus.org 

6. The New Cambridge English Course. Michael Swan, CatherineWalter. Student’s book.Cambridge. 2001. 

7. Светлана Тер-Минасова. Тіл және мәдениетаралық коммуникация. Астана, 2018г. 

20. Виктория Фромкина. Тіл біліміне кіріспесі –Астана, 2018г. 

 

 

A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MNBIT 03 

2 Модуль атауы 

 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР  ЖӘНЕ 

МҰНАЙГАЗ БИЗНЕСІНІҢ МОДУЛІ 

1)IKT2107 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) (ЖБП,МК, 5 кредит) 

2) ITI 2201 АТ - инфақұрылымы (БП,ЖК, 3 кредит) 

3)FP2208 Қаржылық құқық (БП,ЖК, 5 кредит) 

4)ONGD 2203 Мұнай-газ ісі негіздері (БП,ЖК, 5 

кредит) 

5)ME 1202 Экономикадағы математика (БП,ЖК, 5 

кредит) 

6)BISNgP4301 Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелер / BISSP 4301Кәсіпкерлік 

субъектілерінің бухгалтерлік ақпараттық жүйелері 

Major*/ SBT 4301 Қазіргі заманғы банк 

технологиялары Minor* (КП,ТК, 6 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Коданова Ш.К., Ахметов Н.М., Баймуқашева М.К., 

Ажмагамбетова М.Ч. 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Өндірісті автоматтандыру  және ақпараттық 

технологиялар; мұнай газ ісі;  экономика, менеджмент 

және бухгалтерлік есеп 

5 

 

 

 

Модульды жүзеге асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

 

 

 

кафедра % қатысушы 

Өндірісті автоматтандыру  

және ақпараттық 

технологиялар 

50 

Мұнай газ ісі 25 

Экономика, менеджмент және 

бухгалтерлік есеп 

25 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

1,3,4, 5, 7 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс 
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8 Академиялық кредиттер саны 29 кредит /870 сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Экономикадағы математика, ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар, орта білім беру 

бағдарламасы 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

АТ және мұнайгаз бизнесінің модулі жаһандану сандық дәуірінде қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды зерттеу, жаңа форматта, жаңа «сандық» ойлау қалыптастыру, теориясы 

дамыту жөніндегі әр түрлі іс-шараларға қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану білім мен дағдыларды, әдістер мен технологияларды бағытталған әртүрлі бейіндегі және 

масштабтағы ұйымдардың АТ-инфрақұрылымын басқару және дамыту, сондай-ақ тиімді жұмыс істеу және 

жаңғырту бойынша тәжірибелік дағдылар АT-инфрақұрылымы. 

Отын-энергетикалық кешен (FEC) Қазақстан экономикасының негіздерінің бірі болып табылады. Модуль 

сондай-ақ, бұл тазалау, мұнай мен газ өндіріп, демек ол бұрғыланған отыр, өріс әлемдегі ең ірі болып 

табылады көмірсутектерді мұнай мен газ әлемдік қордың, шығу тегі бойынша мұнай және газ өнеркәсібі пікір 

тарихы, дамуы мен қазіргі жай-күйін зерттеуге бағытталған көмірсутектер, сондай-ақ таңдалған мамандық 

туралы алғашқы идеяны береді. Нарықтық экономикадағы басқару әдістерін жетілдіру көбінесе экономика 

мен практикадағы математикалық зерттеу әдістерінің әртүрлі әдістерін қолданумен байланысты. 

Экономикалық білімнің көптеген салалары үшін математика сандық есептеудің құралы ғана емес, сонымен 

қатар нақты зерттеулер әдісі және тұжырымдамалар мен проблемаларды өте нақты тұжырымдау құралы 

болды. Математика қолданбалы проблемаларды және ғылымның әмбебап тілін шешуге қуатты құрал ғана 

емес, жалпы мәдениеттің элементі де болып табылады. Сондықтан математикалық білім қазіргі заманғы 

экономист іргелі дайындық жүйесінде маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырылуы керек. Қазақстанның 

экономикалық өсуі және коммерциялық қарым-қатынастардың инфрақұрылым, заманауи, шағын және орта 

кәсіпорындардың саны артып ғана емес кәсіби білім көздейді, сонымен қатар кәсіпкерлік және бизнесті 

басқару дағдыларын, кәсіпкерлікті, теориялық, әдістемелік және практикалық аспектілерін меңгеру, бизнес-

заң-экономикалық дамуы, әсіресе болып табылады өзектілігі. 

11 Модуль мақсаты 

М1 Сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және тарату жолдарын іздеу, ақпаратты сақтау 

және өңдеу процесін, әдістерін сыни бағалау және талдау қабілетін қалыптастыру. 

М2 Сандық технология негіздеріндегі студенттердің білімін қалыптастыру, логикалық функцияларды 

жобалау және азайту әдістері. 

М2.1 Студенттерді ақпараттық инфрақұрылымды басқару теориясы мен практикасының негіздерін 

оқыту, кәсіпорынның дамуындағы қазіргі үрдістер туралы теориялық білімдер мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру, олардың қозғаушы күштері, ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологиялардың кәсіпкерлік архитектурасына, ұйымдық, басқару және ақпараттың 

ұйымдастырушылық және заңнамалық аспектілеріне бейімделуі. корпоративтік жүйелер, 

стратегиялық жоспарлау әдістері туралы. 

М3 Қаржылық құқық саласындағы қазіргі заманғы іргелі білімнің студенттерін қалыптастыру. 

Қаржылық және құқықтық қатынастар саласындағы теориялық негіздер мен тәжірибелік 

дағдыларды білу. Қаржы-құқықтық қатынастарды ұйымдастырудың негізгі ұғымдарын, 

қағидаттарын және әдістерін зерделеу, қаржы жүйесінің құрылымы мен құрамдас бөліктері 

туралы идеяны қалыптастыру, оның элементтерінің өзара әрекеттестігі және олардың заң 

жобалауы. 

М4 Мұнай және газ өндіру технологиясы мен технологиясы, жердегі және теңізде ұңғыма өнімдерін 

жинау және дайындауда негіздерін білу; көмірсутегі шикізатын өндіруді реттеу және реттеу 

бойынша жабдықтар мен технологиялар; Мұнай мен газды, жерасты газды сақтауды құбырлы 

тасымалдауды жабдықтау және технологиялары; мұнай, мұнай өнімдері мен сұйытылған 

газдарды сақтау және өткізу үшін жабдықтар мен технологиялар; мұнай мен газды өндіруге 

арналған жабдық, жердегі және теңізде ұңғыма өнімдерді жинау және дайындау; мұнай және газ 

өндірісінің технологиялық процестері. 

М5 Логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту, студенттерге қажетті инженерлік және 

экономикалық пәндерді, сондай-ақ арнайы курстарды оқып-үйрену үшін қажетті жоғары 

математика бойынша белгілі бір білім беру. математикалық формалданған мәселелерді зерттеу 

және зерттеу әдістерін меңгеру; компьютерлік технологияларды қолдану арқылы математикалық 

әдістерді игеру, бұл болашақ студенттердің болашақ іс-әрекеттерінің салалары мен үрдістерін 

оқып, болжау мүмкіндігін беретін математикалық әдістерді модельдеу, талдауға және шешуге 
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көмектесетін қарапайым сандық әдістерді игерді, математикалық аппаратты меңгерді, 

экономикалық мәселелерді зерттеуді тәуелсіз талдау дағдыларын меңгеру, жолдарын ғылыми 

іздеуге ұмтылуды дамыту олардың жұмысын жақсарту. 

М6 Мұнай-газ кәсіпорындарында және шаруашылық субъектілерінде бухгалтерлік есептің негізгі 

білімі бар студенттерді қалыптастыру және есеп-қисапты жүзеге асырудағы тәжірибелік 

дағдыларды меңгеру және бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану арқылы қаржылық 

есептілікті дайындау. 

М6.1 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 

    М 6.2 Банктік ақпараттық жүйелер мен технологияларды құрудың негізгі ұғымдарын қарастыру, 

студенттерді қашықтағы  банктік қызметтермен және корпоративтік жүйелердегі ақпараттық 

процестер мен ақпараттық байланыстармен таныстыру. 

12 Оқыту нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

КК12 Ақпаратты іздестіру, сақтау, өңдеу және тарату үшін Интернет-ресурстар, бұлтты 

және мобильді қызметтер туралы ақпаратты пайдалана білу; 

Деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен 

желілердің бағдарламалық және аппараттық құралдарын пайдалануға; 

Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана 

отырып, мамандық бойынша жобалау жұмыстарын жүргізе алады. 

М1 

КК13 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсаты, мазмұны мен даму 

тенденцияларын түсіндіруге, нақты мәселелерді шешу үшін ең қолайлы 

технологияларды таңдауды негіздейді; 

Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін білу және қолдану, цифрлық 

технологияларды қолданумен ақпараттық және коммуникациялық үдерістерді 

енгізу әдістері; 

Сандық технологияларды қолдана отырып әр түрлі іс-әрекеттерге арналған 

деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу. 

М1 

 

КК14 Әр түрлі профильдер мен өлшемдердің АТ-инфрақұрылымының компоненттерін 

білу; құрылымы, АТ-инфрақұрылымының құрамы; АТ-инфрақұрылымын құру 

және басқару әдістемесі; IT-инфрақұрылымды дамыту және қолдау саласындағы 

негізгі стандарттар; АТ-инфрақұрылымының құрамдас бөліктерінің жұмысын 

ұйымдастыру мен ұйымдастыру әдістері. 

М2 

 

КК15 АТ-инфрақұрылымының құрамдас бөлігін зерттеуге, жобалауға және пайдалануға 

жүйелі тәсілдерді қолдануға, заманауи бизнес-процестерді модельдеу 

технологияларын қолдануға, түрлі профильдер мен өлшемдердің АТ-

инфрақұрылымының құрамдас бөлігін енгізу кезінде қазіргі заманғы 

бағдарламалық жасақтаманы және алгоритмдік бағдарламалық қамтамасыз етуді 

қолдануға қабілетті. 

М2.1 

 

КК16 Қаржы заңдарының сипаты мен мақсаттарын түсінуге, қаржылық қатынастарды 

реттейтін қолданыстағы заңнамаға ие; ережелерді дұрыс қолдану дағдыларын 

көрсетеді 

М3 

 

КК17 Ақпаратты жинақтап, талдау, қабылдау, мақсаттарды қою және оған жету 

жолдарын таңдау; мұнай-газ саласының дамуының негізгі кезеңдері; Мұнай-газ 

саласының негізгі мәселелерін талдауға дағдылану; Мұнай-газ саласының арнайы 

пәндерін игерудегі алған теориялық білімдерін пайдалану. 

М4 

КК18 Математикалық есептерді шешудің негізгі формулалары мен әдістерін білу 

негізінде логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту керек; мамандық бойынша 

жұмыс істеу үшін қажетті математикалық әдістерді түсіну, қажетті есептеу 

құралдарын (компьютерлерді, анықтамалықтарды, кестелерді) 

Классикалық және қазіргі математиканың негізгі ұғымдары, заңдары мен 

теориялары, нақты мәселелерді шешу әдістері мен әдістері, негізгі дағдыларды 

М5 
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дамыту, қолданбалы математикалық мәселелерді зерттеу 

КК19 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 

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  

М6 

М6.1 

М 6.2 

 

13 Оқыту әдістері  

Оқудың жалпы нәтижесі келесі оқыту шаралары  арқылы жүзеге асырылады: 

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

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) 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

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

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

15 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 РД2) 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. 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MBZhD04 

2 Модуль атауы 

 

ӨМІР ТІРШІЛІГІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ МОДУЛІ 

1)FK 1(2)108 Дене шынықтыру (ЖБП,МК, 8 кредит) 

2)OTOSO 3204 Салалар бойынша еңбекті және 

қоршаған ортаны қорғау (БП,ЖК, 5 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Тулегенов Е.К., Бисенгалиев М.Д. 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Дене шынықтыру және спорт 

Құрылыс, стандарттау және өмір қауіпсіздігі 

5 Модульды жүзеге асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Дене шынықтыру және 

спорт 

50 

Құрылыс, стандарттау 

және өмір қауіпсіздігі 

50 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

1,2,3,4,5 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 13 кредит/390 сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Модуль халықаралық білім стандарттарына сәйкес дене шынықтыруды қамтамасыз ететін «Дене тәрбиесі» 

жалпы білім беру пәнін оқуға бағытталған. Модуль пәндерді меңгеру деңгейіне қойылатын талаптардың 

контексінде оқытушы мен студенттің дене тәрбиесі үдерісінде бірлескен ынтымақтастығын анықтайды. Оқу 

кезеңінде студенттің жалпы мәдениетінің және кәсіптік білімінің ажырамас бөлігі бола отырып, дене 

шынықтыру білімнің гуманитарлық құрамдас бөлігінің міндетті бөлігі болып табылады, оның маңыздылығы 

рухани және физикалық күш-жігерді үйлестіру, адам денсаулығының, физикалық және ақыл-ойдың әл-

ауқатының, физикалық жетілдірудің адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру арқылы көрініс табады. 

 Модуль мазмұны студенттердің төрт білім беру бөлімшесіне бөлінеді: негізгі, дайындық, арнайы (дене 

шынықтыру топтарын қоса алғанда), спорт. Студенттерді оқу бөлімдеріне бөлу оқу жылының басында 
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гендерлік жағдайды, денсаулық жағдайын, физикалық дамуды, физикалық және дене шынықтыруды ескере 

отырып жүргізіледі. Модуль сондай-ақ табиғи ортаны сақтау, қалпына келтіру, табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалану және молықтыру, экономикалық және басқа да қызметтің қоршаған ортаға теріс әсерін болдырмау 

және оның зардаптарын жою мәселелерін зерттеуге бағытталған. Қоршаған ортаны қорғаумен қатар, еңбекті 

қорғау да маңызды аспект болып табылады. Осы модуль зерттеу құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, 

санитария, психо-физикалық емдеу-профилактикалық, оңалту және өзге де іс-шаралар, оның ішінде жұмыс 

орнында қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету көмектеседі. 

11 Модуль мақсаты 

М1 Студенттердің әлеуметтік және жеке құзыреттерін қалыптастыру және дене шынықтырудың 

құралдарын және әдістерін мақсатты пайдалану мүмкіндігін, кәсіби қызметке дайындалу үшін 

денсаулықты сақтау мен нығайтуды қамтамасыз ету; физикалық күштерді, нейропсихикалық 

кернеулерді және болашақ жұмыс іс-қимылдарына жағымсыз факторларды тұрақты түрде беру. 

М2 Студенттерді еңбек қауіпсіздігі, денсаулықты сақтау және еңбек процесінде адамның жұмысын 

сақтауға үйрету. 

М2.1 Қоршаған орта туралы қоршаған ортаны ластауды анықтаудың теориялық негіздерін, оның 

ластануы мен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды, практикалық дағдыларды 

студенттерге оқыту. 

М3 Еңбек заңнамасының негіздерін, еңбекті қорғаудың жалпы мәселелерін, өндірістік гигиенаны, 

қауіпсіздік техникасын, өрттен қорғау құралдарын және жұмыс орнында өрттен қорғауды 

үйрету; Қолданыстағы ережелермен, нормативтік-құқықтық актілермен, мемлекеттік 

стандарттармен және қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрттің алдын-алу 

талаптарымен таныстыру. 

12 Оқыту нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

КК20 жеке: 

өзін-өзі дамытуға және жеке өзін-өзі анықтауға дайындық және қабілет, 

жұмыс және өмір жағдайында бейімделген дене шынықтыру дағдыларын өз 

бетімен пайдалануға дайын. 

М1 

КК21 пәнаралық: 

когнитивтік, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік 

тәжірибеде ұғымдарды және әмбебап білім беру қызметін (реттеуші, танымдық, 

коммуникативті) пайдалану мүмкіндігі; 

тәуелсіз ақпараттық-білім беру іс-әрекетіне дайындығы және қабілеті; 

әртүрлі бәсекелестік іс-шараларға қатысу дағдыларын қалыптастыру. 

М1 

 

КК22 тақырып: 

салауатты өмір салтын ұйымдастыру, белсенді демалыстар мен бос уақытты 

ұйымдастыру үшін дене шынықтыру қызметінің түрлі формалары мен түрлерін 

қолдану мүмкіндігі. 

М1 

 

КК23 Қауіпсіздік техникасы, өндірістік гигиена және өрттің алдын-алу үшін 

қолданылатын стандарттар, ережелер, нұсқаулықтар мен талаптарға, еңбек 

туралы заңнаманың негіздеріне қолдануға; 

өрт қауіпсіздігі ережелері мен өрт қауіпсіздігі ережелерін, электр қауіпсіздігі 

ережелерін қолдануға қабілетті; Қоршаған ортаны қорғау саласындағы білім 

ластанудан; 

еңбекті қорғау, өнеркәсіптік гигиена, қауіпсіздік техникасы және қоршаған 

ортаны қорғаудың заманауи әдістерін қолдана отырып, мамандық бойынша 

жобалау қызметін жүзеге асыра алады. 

М2 

 

КК24 қоршаған ортаны қорғау және еңбек өнімділігін дамытудағы мақсатын, 

мазмұны мен үрдісін түсіндіруге қабілетті; өндірістегі ластаушы заттар 

шығарындыларының көздерін және құрамын анықтау әдістерін білу және 

қолдану; өнеркәсіптік санитария, электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі 

саласында тәжірибе жинақтады 

М2.1 

 

КК25 Қорғау жоспарларын әзірлеуге қабілетті; еңбекті қорғау, өнеркәсіптік 

санитария және өрттен қорғау жөніндегі нұсқаулықтар. 

М2.2 

13 Оқыту әдістері  

Оқудың жалпы нәтижесі келесі оқыту шаралары  арқылы жүзеге асырылады: 
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1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар (практикалық) - ғылымның, технологияның, ақпараттық 

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) 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

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

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

15 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. 

16 Әдебиеттер 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Бароненко  В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное пособие / В.А. Бароненко. - М.: 

Альфа-М, ИНФРА-М, 2012.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 2012.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: Учебное пособие / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. 

- Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.  

5. Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для бакалавров)» / П.П. 

Мельников. - М.: КноРус, 2013. 

6.Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2: Учебник для 

академическогобакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

7.Воронкова, Л.Б. Охрана труда в нефтехимической промышленности: Учебное пособие / Л.Б. Воронкова, 

Е.Н. Тароева. - М.: ИЦ Академия, 2012. 

8.Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности. - М.: ИЦ Академия, 2013. 

 

 

 

A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MBE5 

2 Модуль атауы 

 

БАЗАЛЫҚ  ЭКОНОМИКАЛЫҚ  МОДУЛЬ 

1) TE 1206 Теориялық экономика (БП,ЖК, 5 кредит) 

2) VВ  1207 Бизнеске кіріспе (БП,ЖК, 5 кредитов) 

3) OMM 1208 Менеджмент және маркетинг негіздері 

(БП,ЖК, 5 кредитов) 

4) EPNgP 3210 Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіпорын 

экономикасы / EPSP3210 Кәсіпкерлік субъектілерінің 

кәсіпорын экономикасы (БП,ТК, 5кредит) 

5) VS1209 Мамандыққа кіріспе /IBU1209 Бухгалтерлік 
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есеп тарихы (БП,ТК, 3 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Баймухашева М.К., Нурмуханбетова Л.К., Рахатова 

Р.М., Ажмагамбетова М.Ч. 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Экономика, менеджмент және бухгалтерлік есеп;  

Жалпы техникалық пәндер 

5 Модульды жүзеге асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Экономика, 

менеджмент және 

бухгалтерлік есеп 

80 

Жалпы техникалық 

пәндер 

20 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

1,2,3,4,5 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 23 кредит/690 сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Орта  білім беру бағдарлмасы (география, қолданбалы 

экономика), өнеркәсіп статистикасы, мұнайгаз 

өндірісі қаржысы, қаржылық құқық  

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Экономиканың дамуы, экономикалық өсуі қазіргі заманғы жағдайда еңбек нарығындағы кәсіпкерлер мен 

басқарушыларға сұраныс айтарлықтай артып келеді, бұл болашақ мамандар үшін білімді, дағдыларды және 

іскерлік құзыреттілікті үнемі жаңартып отыру жүйесін құруды талап етеді. Бизнес-білім беру, маркетингтік 

басқарудың жаңа стандарттары және басқару жүйелері, ең алдымен, бітірушілерді бизнестегі және 

басқарудағы бакалавр дәрежесімен оқытуға бағытталған.          

11 Модуль мақсат 

М1 Студенттердің экономикадағы негізгі ұғымдарды ғылыми пән ретінде білуін қалыптастыру, 

қоғамдағы объективті экономикалық заңдардың көрінісі мен кәсіпорын қызметінің, кәсіпкерлік 

саласында, кәсіпкерлер алдында тұрған негізгі мәселелер, ұйымдардың қалай ұйымдастырылып 

жатқандығы, кәсіпкерліктің негізгі факторлары мен элементтерімен танысу ерекшеліктері. 

Болашағы бар нарықты зерттеу және анықтау, қазіргі жағдайын және үрдістерін бағалай білу, 

жарнама ұйымдастыру, басқару мақсаттары мен міндеттерін айқындау және олардың тиімділігі. 

М1.2 Экономикалық шешімдерді экономикалық негіздеуде және өнімділік параметрлерін есептеуде 

бизнес-жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттерін қалыптастырып, өңір экономикасында 

шағын бизнестің айрықша рөлін көрсететін болашақ іс-әрекеттерде алынған білімдерді 

пайдалана отырып, өзара тәуелді экономикалық құбылыстарды талдау әдістерін қолдану 

мүмкіндігі. Кәсіпкерліктің түрін және түрін анықтау, шағын және орта бизнестің экономикалық 

функцияларын анықтау, клиенттердің қанағаттану деңгейін анықтау, клиенттердің қанағаттану 

деңгейін анықтау, басқару құрылымын қалыптастыру, өндіріс аппаратының оңтайлы құрылысы. 

М2 Студенттердің экономикадағы экономикалық және әлеуметтік үдерістердің өзара байланысын 

дұрыс бағалауға, бизнес шешімдерін қабылдағанда макроэкономикалық көрсеткіштер мен 

индекстерді қолдануға, нарықта тұтынушылардың мінез-құлқының қалыптасуына, сатылымды 

алға жылжытуға, тарату арналарына, жеке сатуға, нарықты зерттеуге арналған ұғымдарды 

анықтайды. өнеркәсіптік және қаржылық саясат, бизнестегі кредиттік жүйе, маркетингтік 

стратегияны әзірлеу, тіпті тұрақсыз нарық жағдайлары, үйлестіру және басқарудың барлық 

аспектілерін бақылау. 

М3 Экономикалық жүйелердің жұмыс істеу заңдылықтарын түсіну және экономикалық даму 

үрдістерін түсіну, шағын бизнесті мемлекеттік қолдау құралдарын пайдалану, шағын 

кәсіпкерлікті анықтаудың сандық критерийлері, бәсекелес ортаны талдау, бәсекелестердің 

бәсекелестікке қабілеттілігін талдау және жүйелік талдау жүргізу, қызметкерлерді басқару және 

олардың жұмысын жетілдіру. 

М3.1 Практикада экономикалық процестерді бағалаудың ғылыми құралдары мен әдістерін, өндірістің 

және экономикалық әлеуетті ғылыми тұрғыдан дәлелдеуді, электрондық коммерция 

саласындағы заманауи технологияларды, коммерциялық логистиканы, шағын бизнес 

ұйымдарын дамыту стратегиясын әзірлеуді, өнімдерді тиімді тарату арналарын таңдауды, 

компанияның басқару тетіктерін білуді білу 

М3.2 Ресурстық нарықтардың жұмыс істеуі мен кірістерді қалыптастыру үшін, ұлттық экономиканың 
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жұмыс істеу негізі, шағын және орта бизнестің қалыптасуы мен дамуы, идеяларды 

қалыптастыру және маркетингті дамыту үшін жеткілікті кәсіби және жеке құзыреттілікке ие 

болу үшін студенттерді қалыптастыру. жобаларды, нарықтың басқару әдістерін білу. 

М4 Нарықтық экономикадағы кәсіпорынның экономикалық механизмін зерттеу негізінде 

студенттердің экономикалық ойлауын дамыту. 

М4.1 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. 

М4.2 Осы пәннің теориялық материалдарына кіретін негізгі ұғымдарды, заңдарды және әдістерді 

зерттеу. 

М5 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. 

М 5.1 Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілігін реттеу туралы 

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

М 5.2 Бухгалтерлік есеп және аудит бойынша нормативтік құжаттарды ұсынуды түсіндіру, есепке алу 

әдістерін, әдістерін және ережелерін талдау. 

12 Оқыту нәтижесі 

 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

КК26 Модуль пәндерін қалыптастыратын, ғылымның құндылық теориясының негізін 

түсіндіру, сұраныс пен ұсыныс құндылықтары, мемлекеттің макроэкономикалық 

мақсаттары, бизнестің негізгі функциялары мен міндеттері, әдістерді таңдау және 

негіздеу әдістерін түсіндіруге қабілетті ғылымның барлық салаларында 

(түсініктер, идеялар, теория) түсіндіруге және түсіндіруге қабілетті. маркетингтік 

жоспар құрудың түрлі әдістерін, шағын және орта бизнес саласындағы 

ұйымдарды жарнамалауды және басқаруды қамтиды. Экономикалық теория, 

бизнестің қағидаттары, шағын бизнестің артықшылықтары мен әлсіздіктерін 

диагностикалау, оның күшті және әлсіз тұстарын айқындау, тиімді бизнесті 

басқару бойынша ұсыныстар әзірлеу туралы айтарлықтай және ақылға қонымды 

ақпарат береді. Тұтынушылардың, делдалдардың, жабдықтаушылардың, 

бәсекелестердің және тұтастай алғанда нарықтық жағдайдың, басқарудағы 

басқару шешімдерінің мінез-құлқын қалыптастыру. 

М1 

М1.1 

КК27 Нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлін, шағын және орта бизнесті 

мемлекеттік қолдау жүйесінің тиімділігін талдай алады. Шағын бизнестің сандық 

критерийлері, маркетингтік зерттеулердің нәтижелері, менеджмент жүйесінде 

ынталандыру және бақылау туралы талдау жүргізе алады. 

М2 

 

КК28 Әлемдік экономикалық қатынастардың үрдістері мен ерекшеліктерін, қазіргі 

кезеңдегі мезоэкономикалық құбылыстарды, заманауи бизнестегі маркетингті 

қолдану әдістерін және тұтынушылардың, бәсекелестердің және олардың 

өнімдерінің нақты сұранымын таңдауды негіздеуге, ұйымдағы жағдайды 

басқаруға, бизнесті жүргізу және тәуекелдерді басқарудың нақты жағдайын 

бағалауға және әлеуетті кеңейтуге қабілетті пайда алу мүмкіндіктері, бизнес-

құрылымды дамыту бойынша ұйымдастыру-басқарушылық шешімдерді табуға, 

бизнес-мәселелерді шешуге мүмкіндік береді Стратегия, маркетинг, маркетинг 

және коммуникацияның әр түрлі нысандарын қолданатын спектрі. 

М3 

М3.1 

М3.2 

 

 

КК29 Тәуелсіздіктің жоғары үлесі бар үздіксіз білім алу үшін кәсіпорынның 

экономисті ретінде одан әрі шығармашылық, белсенді кәсіптік қызмет үшін 

қажетті 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 қолданыңыз. 

М4 

М4.1 

М4.2 

 

 

КК30 Болашақ мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын, кәсіби қызметтің негізгі М5 
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міндеттерін ақтауға қабілетті; командамен жұмыс жасау, командалық 

жұмыстарды ұйымдастыру; өздерінің университетін құру, қалыптастыру және 

дамыту тарихын баяндайды, кітапхананы ақпараттық ресурстардың көзі ретінде 

пайдаланады. 

М5.1 

М5.2 

 

 

13 Оқыту әдістері  

Оқудың жалпы нәтижесі келесі оқыту шаралары  арқылы жүзеге асырылады: 

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

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) 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

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

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

15 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. 

16 Әдебиеттер 

Негізгі әдебиеттер: 

1.Н. Грегори Мэнкью, Марк П. Тейлор Экономикс.Алматы, Национальное бюро переводов,2018г. -833с. 

2.Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес,М:Инфра,2015г.-350с. 

3.Арустамов, Э.А. Основы бизнеса: Учебник / Э.А. Арустамов. - М.: Дашков и К, 2014. - 232 с. 

4.Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент- М.: Издательский дом « Маркет», 2015. -- 656 с. 

5. Рикки У,Гриффин  Менеджмент,учебник,Алматы,2018г., национальное бюро переводов. 

6. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: Проспект, 2016. - 320 с 

7.Садиева А.С., Шахарова А.Г., Сагиндыкова Г.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие. Алматы. 

«LEM», 2016 

Қосымша әдебиеттер: 

1. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс:принципы, проблемы и политика : Москва.:ИНФРА-М 2014г-425с. 

2.Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. Круглова. - М.: КноРус, 2013. - 

440 c. 

3. Данько, Т.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: Учебник / Т.П. Данько, М.П. 

Голубев. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 416 c. 

 

 

A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MBDDU 06 

2 Модуль атауы 

 

MBDU ЕСЕПКЕ АРНАЛҒАН БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР 

МОДУЛІ 

1)FNgP 2211 Мұнайгаз өндірісіндегі қаржы /FSP2211 

Кәсіпкерлік субъектілерінің  қаржысы (БП/ТК, 5 кредит) 
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2)OBUNgP 2212 Мұнайгаз өндірісіндегі бухгалтерлік есеп 

негіздері/ OBUSP2212 Кәсіпкерлік субъектілерінің  

бухгалтерлік есеп негіздері (БП/ТК, 5 кредит) 

3)SP2213 Өнеркәсіп статистикасы / FES2213 Қаржы-

экономикалық статистика (БП/ТК, 5 кредит) 

4)FRIINgP 3216 Мұнайгаз өндірісінің қаржы нарықтары, 

институттар мен құралдар / Кәсіпкерлік сібъектілеріндегі 

қаржы нарықтары, институттар мен құралдар  FRIISP3216 

предпринимательства(БП/ТК, 5 кредит) 

5)NNMNgP 3214 Мұнайгаз өндірісіндегі салық және  салық 

мониторингі/ NNMSP3214  Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

салық және  салық мониторингі  (БП/ТК, 6 кредит) 

6) GFM 3215 Жаһандық қаржы менеджменті 

/ IRR  3215 дамушы нарықтарға инвестициялау (БП/ТК, 8 

кредит) 

7) UP1217Оқу тәжірибесі(БП/ЖК, 3 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары  Имашова Ж.О., Ажмагамбетова М.Ч. 

4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 

Экономика, менеджмент және  бухгалтерлік есеп 

5 Модульды жүзеге асыруға 

қатысушы басқа да 

кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Экономика, менеджмент және  бухгалтерлік 

есеп 

100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

2,3,4,5,6 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақша , орысша  

8 Академиялық кредиттер саны 37 кредит   / 1110 сағат  

9 Модульдың пререквизиттері Теориялық экономика, бизнеске кіріспе, экономикадағы 

математика   

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Бухгалтерлік есепке алудың базалық  пәндері модулінде студенттерге идеяны қалыптастыруға ықпал ететін 

пәндер кіреді: бухгалтерлік есептің элементтері мен әдістері туралы, қаржылық есептілік, әр түрлі есепке 

алудың ақпаратын өңдеудің өзекті әдістері мен құралдары; қаржы жүйесінің жұмыс істеуінің мәні мен 

механизмі, олардың нарықтық жағдайдағы рөлі. 

Осы модуль пәндерін оқу қазіргі заманғы статистиканың сипаттамаларын білуге мүмкіндік береді; 

мемлекеттік экономикалық саясат шаралары жүйесіндегі проблемаларды зерттеуге әдістемелік тәсілдеме; 

Қазақстан экономикасының қазіргі жағдайы туралы, экономикалық құбылыстардың, үдерістер мен 

институттардың әлемдік деңгейдегі өзара байланысын талдау; салық төлемдерін есептеу үшін өздігінен 

есептеулер жасайды. 

11 Модуль мақсаты  

М1 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. 

М2 Кәсіпорынның активтері мен міндеттемелерін жіктеуге, оларды тиісті бухгалтерлік есеп 

шоттарына сәйкестендіруге, бухгалтерлік жазбаларды жасауға, бухгалтерлік құжаттарды және 

тізілімдерді құруға, қаржылық есептілікті құруға қабілеттілігі  

М3 Студенттерге жалпы принциптерді, әдістемелерді, статистикалық деректерді жинау, өңдеу және 

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

сандық сипаттамаларын зерделеу. 

М3.1 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 
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өнімнің физикалық көлемінің индекстерін құрастырудың негізгі принциптері 

М3.2 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.   

М4 Білім алушыларға қаржы нарықтарының, оның негізгі сегменттерінің, институттарының және 

нарықтық құралдардың негізгі қағидаттары туралы білім беру 

М5 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.  

М5.1 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. 

М6 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, қазіргі заманғы бизнестің алдында тұрған валюталық тәуекелдерді 

өлшеу және басқару тәсілдері. 

М6.1 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  

М6.2 Компания  бизнесінің бухгалтерлік  тәуекелін анықтау және оның «хеджирлеу» (бейтараптандыру), 

компанияның бизнесінің транзакциялық (экономикалық) тәуекелін және оны «хеджирлеудің 

(жабудың)» құралдарын (техникасын) қарау қажеттілігін (негіздеуін)  

М7 Кәсіпорынның ерекшеліктеріне қатысты ақпаратты зерделеу, болашақ кәсіби қызметтің 

негіздерімен танысу, бастапқы кәсіптік дағдыларды дамыту. Тәжірибелік дағдылар мен 

дағдыларды игеру, оларды мамандық бойынша тәуелсіз кәсіби қызметке дайындау. 

12 Оқыту нәтижесі  

Код ОН сипаттамасы Мақсаттар 

коды 

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 

М 1 

КК32 Халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдардың қаржылық есептілігін қалыптастыру 

үшін қажетті есепке алу ақпаратын қалыптастыруға, тіркелуге 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. 

М 2 

КК33 Өнеркәсіптік статистиканың объектілері мен статистикалық байқау көздерінен 

ажырата білу, өндірістік өнімнің физикалық көлемінің индексін есептеу және жалпы 

өнімнің көлемін есептеу дағдыларын көрсету. Мүмкін болатын статистикалық сандық 

деректерді генерациялауға, дамытуға және талдауға қабілетті 

М 3 

М 3.1 

М 3.2 

КК34 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. 

М4 
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КК35 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 

М5 

М5.1 

 

КК36 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 

М 6 

М 6.1 

М 6.2 

КК37 Өзіндік жұмыстардың негізгі көздерін меңгеру және өзіндік жұмыс дағдыларын 

меңгеру, ақпараттық кеңістіктегі заманауи жұмыс әдістерін қолдану, жүйеге 

бағдарланған ақпараттық базаны қалыптастыру, бухгалтерлік есеп саласындағы 

бастапқы білім мен болашақ мамандықтың мәнін түсіну. 

М7 

 

13 Оқыту әдістері 

Оқудың жалпы нәтижесі келесі оқыту шаралары  арқылы жүзеге асырылады: 

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

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) 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

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

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

15 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. 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MPD07 

2 Модуль атауы 

 

MPD КӘСІБИ ПӘНДЕР МОДУЛІ 

1)FUNgP 2218 Мұнай-газ  өндірісіндегі қаржылық есеп /FUSP 

2218 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі  қаржылық есеп (БП/ТК, 5 

кредит) 

2RFUNgP3302 Мұнай-газ  өндірісіндегі кеңейтілген  

қаржылық есеп /RFUSP 3302 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

кеңейтілген қаржылық есеп (КП /ТК 6 кредит) 

3)NUNgP 3303 Мұнай-газ  өндірісіндегі салық есебі /  

NUSP3303 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі  салық есебі (КП 

/ТК, 6 кредит) 

4)UZUANgP 3220 Шығындарды басқару: мұнайгаз 

өндірісіндегі есептік аспект / UZUASP 3220 Шығындарды 

басқару: кәсіпкерлік субъектілеріндегі  есептік аспект (КП/ТК 

,8 кредит) 

5)SUONgP 4305 Мұнай-газ  өндірісіндегі статистикалық есеп 

және есептілік / SUOSP4305 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

статистикалық есеп және есептілік  Major* / SUOB 

4305Банктердегі статистикалық есеп және есептілік*  (КП 

/ТК, 5 кредит) 

6)ByaUO4304 Бюджеттік есепке алу және есептілік / UO 

MSFOS Қоғамдық секторға арналған қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандартына сәйкес есеп және есептілік Major* / 

/ BUO 4304 банктік есепке алу және есептілік Minor* (КП /ТК 

5 кредит) 

7) PP(I)2220 Өндірістік тәжірибесі 1(БП/ЖК 5 кредит) 

8) PP(II) Өндірістік тәжірибесі  2 (БП/ЖК 6кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Имашова Ж.О., Ажмагамбетова М.Ч. 

 

4 Модульдың кафедра-иеленушісі Экономика, менеджмент және бухгалтерлік есеп 

5 Модульды жүзеге асыруға 

қатысушы басқа да кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Экономика, менеджмент және 

бухгалтерлік есеп 

100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

4,5,6,7 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақша, орысша 

8 Академиялық кредиттер саны 46 кредит / 1380 сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Мұнай-газ өндірісіндегі қаржы, кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

қаржы, мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік есеп енгіздері, 

кәсіпкерлік субъектілеріндегі бухгалтерлік есеп негіздері, 

экономикадағы математика 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 
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Кәсіби пәндер модуліне білім алушыларға шаруашылық субъектілерінде қаржылық есепті жүргізу тәртібі, 

оның әдістері және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары бойынша ұйымдастырылуы жөнінде 

білім алуды, нарықтық экономика жағдайындағы қаржылық есептің ролі мен міндеттерін, барлық 

ресурстарды мақсатты пайдалану мен бәрінің сақталуын қамтамасыз етіп, бақылауды түсінуді, қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарын, соның ішінде қысқа және ұзақ мерзімді активтердің, міндеттемелер, 

кірістер мен шығыстар, меншікті капитал есебінің жүргізілуі мен мұнайгаз өндірісі кәсіпорындары мен 

кәсіпкерлік субъектілерінде қаржылық есептілікті құру тәртібін үйренуге ықпал ететін пәндер енгізілген. 

Модульді игеру нәтижесінде сондай –ақ білім алушыларға салық есебін жүргізудің озық тәжірибесі, 

шаруашылық субъектісінің есептік – экономикалық қызметімен байланысты туындайтын мәселелерді өз 

бетінше шешу дағдысы беріліп, статистикалық есеп пен есептілік жүргізудің озық формалары мен әдістерін 

қолдану, қаржылық, салықтық, басқару есебі аясында ғылыми зерттеулер жүргізу мен алынған нәтижелерді 

талдай білуді үйренеді. 

11 Модуль мақсаты 

М1 Қаржылық есепті ұйымдастырудың озық тәжірибесі жөнінде шынайы білім беру 

М 1.1 Шаруашылық субъектісінде қаржылық есепті жүргізу тәртібі, әдістері және қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымдастыруы жқнінде білім беру 

М 1.2 Нарықтық экономика жағдайындағы қаржылық есептің ролі, барлық ресурстардың сақталуын 

қамтамасыз ету және олардың заңды әрі мақсатқа сай пайдаланудың міндеттерін түсіндіру 

М2 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 

М 2.1 ҚЕХС-на сай ұйымдардың қаржылық есептілігін құруға қажетті ақпараттарды жинақтау, тіркеу 

мен өңдеуге машықтану 

М3 Салық есебі мақсатында салық салынатын көрсеткіштерді құру тәртібі жөнінде, мұнайгаз 

өнеркәсібінің салықтық және бухгалтерлік есеп көрсеткіштерінің байланысы жөнінде білім 

беру. 

М4 Қысқа және ұзақ мерзімдерге басқарушылық шешім қабылдау мақсатында ақпараттар 

қалыптастыру бойынша мәліметтер беру. 

М4.1 Жоспарлау, бақылау, талдау, басқарушылық шешім қабылдау, ынталандыру, коммуникациялау 

сияқты басқару қызметтерін жүзеге асыру үшін түрлі қолданушыларға қажетті экономикалық 

ақпараттар даярлауға дағдылау. 

М4.2 Ұйымдардың еңбек, экономикалық және қаржылық ресурстарын тиімді бөлу мүддесінде барлық 

деңгейде басқарушылық шешім қабылдауды жеңілдететін ақпараттарды даярлауды үйрету. 

М 4.3 Бюджеттеу, бақылау және субъект қызметінің нәтижесін бағалау сұрақтары бойынша бағыт 

беру 

М5 Білім алушыларға экономикалық көзқарас қалыптастыру, ақпаратты жинай білу, өңдеу мен 

талдауды үйрету, кәсіпорынның қаржылық моделінің ақпараттық – талдамалық сипаттау 

бойынша ғылыми – тәжірибелік бағытын оқып - үйрену 

М 5.1 Әлеуметтік – экономикалық статистиканың негізгі ұғымдары мен құралдары жқнінде ұғымды 

қалыптастыру, эмприкалық және эксперименталды мәліметтерді өңдеу дағдысын үйрету 

М 5.2 Типтік ұйымдастыру – басқару міндеттерді шешудің математикалық, статистикалық және 

сандық әдістерін игеру 

М 5.3 Білімалушыларды  статистикалық деректерді жинауға, өңдеуге және талдауға үйрету және және 

банктердегі статистикалық есептерді жасау қабілеттілігін қалыптастыру  

М 6.1 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. 

М 6.2 Коммерциялық банктер қызметін басқару мақсатындағы бухгалтерлік есептің ақпараттық 

мүмкіндіктерін ашу және білім алушыларды екінші деңгейлі банктердегі есеп жүргізудің 

салалық ерекшеліктеріне тәжірибе жүзінде үйрету. 

М6.3 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.  

М7 Бухгалтерлік есеп жүргізудің негізгі теориялық сұрақтары, әдістемесі мен тәжірибесі, 
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бухгалтерлік есеп шоттары, неғұрлым көп қолданылатын типтік бухгалтерлік проводкалар 

бойынша білім беру, сондай –ақ негізгі бухгалтерлік құжаттарды рәсімдеу мен есептілікті 

құруға үйрету. 

М8 Қаржылық есептілікті ҚЕХС-ға сәйкес ұйымдастыру мен жүргізу, салық есебі мен басқару есебі 

бойынша теориялық білімді пысықтау және тереңдету. Қаржылық жіне есептік ақпараттарды 

өңдеу мен талдай білу, кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелердің қызметін сипаттайтын 

талдамалы кестелер құру, шаруашылық операциялары нәтижелерін құжаттық рәсімдеу, 

автоматтандыру мен ақпараттық технологиялар қолдана отырып өқжаттарды толтырып, 

операцияларды рәсімдеу. 

12 Оқыту нәтижесі 

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттар 

коды  

КК38 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.  

М1 

М 1.1 

М 1.2 

КК39 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.  

М2 

М 2.1 

КК40 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 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.  

М 3  

 М 3.1 

 М 3.2 

 

КК41 Өнімді есепке алу әдістерін және әдістерін практикалық қолдану, шешімдерді 

қабылдау процесінде бюджеттеу. 

Ұйымның шектеулі еңбек, экономикалық және қаржылық ресурстарын тиімді 

бөлу мүдделерінде барлық деңгейдегі басқарушылық шешімдерді жеңілдету 

үшін ақпарат дайындауға қабілетті.  

М 4  

М 4.1  

М 4.2 

М 4.3 

КК42 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 тудыратын факторларды анықтауға қабілетті. 

М 5 

М 5.1  

М 5.2 

        М5.3 

КК43 Бюджеттік және қаржылық ұйымдардағы бухгалтерлік есеп және нормативтік 

ақпаратпен қамтамасыз ете отырып, Қазақстанның бюджеттік және салық 

 

 М 6.1 
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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. 

 М 6.2 

         М 6.3 

 

 

КК44 Ұйымның мүлкін және қаржылық жағдайын есепке алу шоттарында есепті 

негізде көрсету, есептік кезеңдегі шаруашылық қызметінің нәтижелерін 

айқындау, бухгалтерлік жазбаларды жабу және заңнамада белгіленген мерзімде 

қаржылық есептілікті толтыру  

М7 

КК45 Экономикалық проблемаларды шешу үшін қажетті деректерді жинауға, талдауға 

және өңдеуге, тапсырмаға сәйкес экономикалық деректерді өңдеуге арналған 

құралдарды таңдауға, есептердің нәтижелерін талдауға және қорытындыларды 

негіздеуге, әртүрлі кәсіпорындардың есептерінде қамтылған қаржылық және өзге 

де ақпаратты талдау және түсіндіруге қабілетті меншік нысаны, ұйымдар, 

бөлімшелер және басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпаратты пайдаланады. 

Бухгалтерлік есепке алуды автоматтандыру мәселелерін шешу үшін қазіргі 

заманғы техникалық құралдарды және ақпараттық технологияларды қолдануға 

мүмкіндіктері бар.  

М8 

13 Оқыту әдістері  

Оқудың жалпы нәтижесі келесі оқыту шаралары  арқылы жүзеге асырылады: 

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

жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту 

технологиялары аясында өткізіледі; 

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

кеңес беру (СӨЖ) 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

түсіндірме және иллюстрациялық; 

- зерттеу; 

- ішінара іздеу; 

- проблемалы; 

- кейстерді зерттеу (тақырыптық зерттеулерді талдау); 

- жоба әдісі (өз тәжірибесін және құзыреттілігін дамыту және қайта құру). 

- оқытушы  мен білімалушылардың  оқуға деген рефлексиялық көзқарасқа негізделген студенттік орталықты 

оқыту; 

- интерактивті лекция (проблемалық дәріс, пікірталас дәрістері, лекция-конференция, дәріс-кеңестер, 

«Сұрақтар-жауаптар-талқылау» дәрісі). 

15 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. 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MUOA08 

2 Модуль атауы 

 

MUOA08 БАСҚАРУ, БАҒАЛАУ ЖӘНЕ АУДИТ  МОДУЛІ 

1)ANgP3222 Мұнай-газ өндірісіндегі аудит /ASP 3222 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі аудит  (БП/ТК, 5 кредит) 

2) PANP4309 Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіби аудит/ PASP 4309 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі  кәсіби аудит Major*/ BNiA 4309 

Банктік қадағалау және аудит  Minor* (КП/ТК, 6 кредит) 

3) BANgP 4307 Мұнай-газ өндірісіндегі бизнес талдау /BASP 

4307 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі  бизнес талдау 

Major*/BADKB Коммерциялық банктер қызметін бизнес 

талдау Minor*( (КП/ТК, 8 кредит) 

4)PMNgP 4308 Мұнай-газ өндірісіндегі алаяқтықты тексеру / 

PMSP 4308 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі   алаяқтықты тексеру 

(КП/ТК, 6 кредит) 
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5)RAFO 4306 Қаржылық есептілікті  кеңейтілген талдау 

(КП/ЖК, 6 кредит)  

3 Модуль жасақтаушылары  Имашова Ж.О., Ажмагамбетова М.Ч. 

4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 

Экономика, менеджмент және  бухгалтерлік есеп 

5 Модульды жүзеге асыруға 

қатысушы басқа да 

кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Экономика, менеджмент және  бухгалтерлік 

есеп 

100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

6,7,8 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақша , орысша  

8 Академиялық кредиттер саны 31 кредит  / 930 сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Мұнай-газ өндірісіндегі  қаржылық есеп, кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі  қаржылық есеп,   мұнай-газ өндірісіндегі  

кеңейтілген қаржылық есеп, кәсіпкерлік субъектілеріндегі  

кеңейтілген қаржылық есеп,  шығындарды басқару: мұнайгаз 

өндірісіндегі есептік аспект, шығындарды басқару: кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі  есептік аспект 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Қазіргі бухгалтердің кәсіби қызметінің саласы тек қана мүдделі пайдаланушылар үшін бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есеп беруді ғана емес, сондай-ақ тәуелсіз сыртқы аудит, ішкі аудит, кәсіпорынның өндірістік және 

қаржылық қызметін талдау және т.б. сияқты басқа да қызметті қамтиды. 

Басқару, бағалау және аудит модулі білімалушыларға  сыртқы және ішкі аудиттің теориясы мен әдіснамасына 

қазіргі заманғы ғылыми көзқарастарды түсінуді үйренуге, нәтижелер сапасын жақсартуға бағытталған 

стратегияны әзірлеуге, бизнес талдаудың негізгі әдістерін түсінуге және түсінуге көмектесетін пәндерді 

қамтиды. оларды басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен жүргізу үдерісінің әртүрлі кезеңдерінде қолдану, 

өндірістің түрлі салаларын талдау және бағалау бойынша практикалық дағдыларды алуға мүмкіндік береді  

11 Модуль мақсаты  

М1 Студенттердің әртүрлі теорияларды, тұжырымдаманың қағидаларын, аудит стандарттарын 

меңгеруін, қаржылық есептілік аудитін жүргізген кезде оларды түсіндіре алады  және қолдануға 

қабілетті  

М1.1 Аудиттің  ұғымдарын, формаларын, әдістерін  және  стандарттарын іс жүзінде қолдану 

мүмкіндігіне ие болу  

М1.2 Аудиторлық және кәсіби этиканың аудиторлық стандарттарына сәйкес аудиторлық қызметті 

жүзеге асыруға байланысты моральдық және логикалық тұрғыдан дұрыс шешімдер қабылдау 

М1.3 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 . 

М2 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 ерекшеліктері. 

М2.1 Банктерді қадағалау және аудит кезінде студенттердің практикалық дағдыларын қалыптастыру, 

банктердің қадағалау мен аудитін ұйымдастырудың технологиялары мен әдістерін игеру  

М3.1 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  
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М3.2 Экономикалық ақпараттарды өңдеу әдістерін, әдістерін, әдістерін, бизнес талдауын жүргізу 

әдістерін иелену, шаруашылық субъектісінің өндірістік және шаруашылық қызметін талдау 

әдістерін қолдану дағдыларын дамыту  

М3.3 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 

 

М4 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  

М5 Ұйымның даму стратегиясын негіздеу үдерісінде есептілік талдауларының нәтижелерін пайдалана 

отырып, білім алушылардың  қаржы есептілігінің құрамы мен мазмұнын оқып үйренуі, оларды 

оқып білу, есептердің ақпараттылығын бағалау, негізгі есептерді қалпына келтіру және талдамалық 

балансты қалыптастыру мақсатында кешенді талдау жасау, бизнес-жоспарларды құру және 

өндірісті басқаруды  игеру   

М5.1 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын, төлем қабілеттілігін және өтімділігін талдау баланстық  

құрылымның қанағаттанарлықсыздығын анықтау үшін көрсеткіштерді талдау; қаржылық талдау 

бойынша дағдыларды дамыту  

М5.2 Деректерді талдаудың экономикалық интерпретациясын жүргізу, басқару шешімдерін әзірлеу 

кезінде талдау нәтижелерін пайдалану мүмкіндігін көрсету  

12 Оқыту нәтижесі  

Код ОН сипаттамасы Мақсаттар 

коды 

КК46 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. 

М 1 

М1.1 

М1.2 

М1.3 

КК47 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 

М 2 

М2.1 

КК48 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 бар; оның тік және көлденең жүйелеріне 

негізделген бизнесті зерттеуде талдау және синтездеу әдістерінің үйлесуі, оны 

жетілдіру және даму перспективаларын болжау жөніндегі шараларды негіздеуге 

қабілетті.  

М 3 

М 3.1 

М 3.2 

КК49 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.  

М4 

М4.1 

М4.2 

М4.3 

 

КК50 Бухгалтерлік баланстарды түзету үшін қажетті есептерді орындауға, оларды М5 
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негіздеуге және жұмыс нәтижелерін ұйым қабылдаған стандарттарға сәйкес ұсынуға 

қабілетті 

 Экономикалық проблемаларды шешу үшін қажетті деректерді жинауға, талдау 

жасауға және өңдеуге; әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдар мен 

ведомстволардың қаржылық, бухгалтерлік және басқа да ақпараттарын талдау және 

түсіндіруге қабілетті, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін алынған ақпаратты 

пайдаланады 

М5.1 

М5.2 

 

13 Оқыту әдістері 

Оқудың жалпы нәтижесі келесі оқыту шаралары  арқылы жүзеге асырылады: 

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

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) 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) біліктілікке негізделген оқыту; 

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

4) кейстерді зерттеу; 

5) жоба әдісі 

15 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. 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MPK 09 

2 Модуль атауы 

 

MPK 09 БІЛІКТІЛІК БЕРУ МОДУЛІ 

1)PDP 4310 Дипломалды тәжірибе /PP(III)4311 Өндірістік 

тәжірибе  3 (КП /ТК, 6 кредит) 

2) Дипломдық жұмысты (жобпаны) жазу және қорғау  не месе 

кешенді емтихан тапсыру   (12 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары  Имашова Ж.О., Ажмагамбетова М.Ч. 

4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 

Экономика, менеджмент және  бухгалтерлік есеп 

5 Модульды жүзеге асыруға 

қатысушы басқа да 

кафедралар 

кафедра % қатысушы 

Экономика, менеджмент және  бухгалтерлік 

есеп 

100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

8 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақша , орысша  

8 Академиялық кредиттер саны 18 кредит  / 540 сағат 

9 Модульдың пререквизиттері Бухгалтерлік есеп енгіздері, Мұнай-газ өндірісіндегі  

қаржылық есеп, кәсіпкерлік субъектілеріндегі  қаржылық есеп,   

мұнай-газ өндірісіндегі  кеңейтілген қаржылық есеп, 

кәсіпкерлік субъектілеріндегі  кеңейтілген қаржылық есеп,  

шығындарды басқару: мұнайгаз өндірісіндегі есептік аспект, 

шығындарды басқару: кәсіпкерлік субъектілеріндегі  есептік 

аспект, мұнай-газ өндірісіндегі аудит, қаржылық есептілікті 

кеңейтілген талдау, кәсіби талдау 

B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

Бакалавриаттың соңғы сатысында мемлекеттік емтихан тапсыру және / немесе диплом жұмысын  (жобаны) 

орындау және қорғау түрінде қорытынды аттестация беріледі. Диплом алдындағы тәжірибенің  мазмұны және 

қорытынды мемлекеттік аттестация практикаға бағдарланған білім алуды қамтамасыз етеді, теориялық 

дайындық барысында алынған білімдер мен дағдыларды нығайтуға, тәжірибе жинауға және дипломдық 

жұмысын орындау үшін материалды жинауға көмектеседі. Диплом жұмысы оқудың соңғы кезеңі болып 

табылады және оқушылардың теориялық білімдерін жүйелендіруге, біріктіруге бағытталған. Диплом 

жұмысының  мазмұны, көлемі мен құрылымына қойылатын талаптар университеттің ішкі құжаттарымен 

анықталады.  

11 Модуль мақсаты  

М1 Бухгалтерлік есеп жүйесін, зерттелетін кәсіпорында (ұйымда) қаржы-шаруашылық қызметті 

талдаудың қолданылатын әдісі, кәсіби аудиттің мақсаты, міндеттері, функциялары және 

технологиясы. Жеке тапсырманы орындау үшін шаруашылық субъектінің қаржы-шаруашылық 

қызметінің соңғы кезеңдерінде кәсіпорынның динамикасындағы барлық зерттелген көрсеткіштерді 

қарастырыңыз. амандық бойынша студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру, болашақ 

бизнестің бакалавр дәрежесін кәсіптік даярлауды және өзін-өзі жұмысқа орналастыруды басқару 

және диссертация үшін материалдарды жинау 

М2 Қорытынды мемлекеттік емтиханның мақсаты - мамандық бойынша міндеттерді шешу үшін 

теориялық білімді, тәжірибелік дағдыларды және қабілеттерді пайдалану кезінде түлекке кәсіби 

дайындық дәрежесін бағалау мүмкіндігі. Активтердің, міндеттемелердің, капиталдың, ақша 

ағындарының, кірістер мен шығыстардың, ұйымдардың қаржылық нәтижелерінің өзгеруі туралы 

ақпаратты басқару үшін қалыптастыру, талдау және пайдалану әдістерін білу және түсіну  

12 Оқыту нәтижесі  

Код ОН сипаттамасы Мақсаттар 
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коды 

КК51 Диплом алдындағы практиканың нәтижесі ретінде, олардың кәсіптік қызметінде 

нормативтік-құқықтық құжаттарды талдау және қолдану дағдыларын игеру бастапқы 

кәсіби біліктілікке ие болады. Кәсіби қызметте нормативтік-құқықтық құжаттарды 

іздеу, талдау және пайдалану дағдыларын меңгеру, іскерлік қарым-қатынас жасау 

және сөйлеу дағдыларын меңгеру, іскерлік хат алмасу және электронды 

коммуникацияларды жүргізу. Кәсіптік қызметтің басымдықтарын айқындау, басқару 

шешімдерін әзірлеу және тиімді жүзеге асыру, оның ішінде белгісіздік және 

тәуекелдер жағдайында бизнес мәліметтерін өңдеу әдістері мен бағдарламалық 

құралдарына ие.  

М 1 

 

КК52 Тәуелсіз зерттеу жүргізуге және зерттелетін мәселелерді шешуде зерттеу әдістерін 

қолдануға, оқу барысында алынған білім мен дағдыларды дұрыс меңгеруді үйрену, 

зерттелетін мәселені өз бетінше шешу. Ұйымдардың қаржылық және экономикалық 

жағдайын бағалау дағдыларын меңгеру мүмкіндігі; іскерлік операцияларды есепке 

алуды және аудитті ұтымды ұйымдастыру туралы. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп 

пен аудиттің ұйымдастырылуын жетілдіруге, зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін, 

тұжырымдары мен ұсынымдарын дұрыс шешуге қабілетті болу, бухгалтерлік есеп 

және аудиторлық операцияларды ұйымдастыруды жетілдіру үшін ұсынылатын 

ұсынымдар арасындағы өзара байланысты бағалау.  

М 2 

 

 

13 Оқыту әдістері 

Оқудың жалпы нәтижесі келесі оқыту шаралары  арқылы жүзеге асырылады: 

Аудиториядан  тыс іс-шаралар: студенттің өзіндік жұмысы, соның ішінде мұғалімнің басшылығымен жеке 

кеңес беру (СӨЖ). Мемлекеттік емтиханға даярлық бойынша  кеңестер беру, диплом жұмысын орындауға 

қажетті әдебиеттерді іріктеу, нақты материал, оны синтездеу, жүйелеу, өңдеу және қолдану бойынша кеңес 

беру. Студенттің дайындық кезінде алынған нәтижелерді үнемі тыңдау және талқылау, оған қажетті 

ұйымдастырушылық және әдістемелік көмек көрсету.  

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

 ауызша сауалнама 

 жоба әдісі 

 іздеу әдісі 

 зерттеу әдісі 

 қорғау және диплом жұмысын  (жобаны) ұсыну  

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 

Мемлекеттік емтихандағы және дипломдық жұмысты қорғаудағы студенттің нәтижесі бағалаудың рейтингтік 

әріптік жүйесі бойынша бағаланады. Мемлекеттік емтиханның нәтижелері, жұмыстарды орындау, тапсырма, 

жоба, ауызша жауап сабақта, емтихандағы жауап 100 баллдық жүйе бойынша бағаланады: A, A-, «өте жақсы» 

(90-100 балл); B +, B, B-, C + «жақсы» (70 - 89 балл); C, C-, D +, D-, қанағаттанарлық (50 - 69 балл); F, FX, 

«қанағаттанарлықсыз» (0 - 49 балл). 

16 Әдебиеттер 

Негізгі әдебиет: 

1. Ерофеева В.А. Аудит. Краткий курс лекций/В.А. Ерофеева. – М.: Юрайт, 2014 

2.Жалгасбаева А.А. Аудит. -  Алматы,: Бастау, 2014 

3.Садиева А.С., Шахарова А.Г., Сагиндыкова Г.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие. Алматы. 

«LEM», 2016 

4.Попов В.П. Международные стандарты аудита Изд. Феникс, 2016г. 

5.Егорова И.С. Аудит (учебное пособие) КНОРУС, 2017г. 

6.Миргородская Т.В. Аудит КНОРУС, 2016г. 

7.Нурсеитов, Э.О. Аудит: краткое пособие.- Алматы: ТОО "Издательство LEM", 2014. 

8. Байдаков А.Қ. Кешенді экономикалық талдау. –  Астана: ҚАТУ,2014. 

9.Баканов А.В., Шеремет А.Д. Экономический анализ: Учебник.- М.: ИНФРА-, 2016. 

Қосымша әдебиет: 

1. 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234-III ЗРК «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы (2019 ж. Өзгертулер мен толықтырулармен) 

2. Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексі 

(Салық кодексі) 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV (2019 ж.) 

3. 1998 жылғы 20 қарашадағы Заң. № 304 - I аудит туралы (2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 

түзетулермен) 



Ү АтМГУ 703-43-19  Білім беру бағдарламасы. Екінші басылым 

41 

 

4. Кәсіби практиканы өту туралы ереже, ПААГ 20-17.Атырау мұнай және газ университеті, 09.29.2018 

5. Студенттердің қорытынды аттестациясын өткізу туралы ереже, Атырау мұнай және газ университеті, 18-29 

маусым, 09.29.2018. 

6. Бакалаврларға арналған дипломдық жобаларды (жұмыстарды) тіркеуге ұстаным П АНГ 04-17.Атырау 

мұнай және газ университеті, 09.29.2018. 

7. «Мұнай-газ ісі бизнесі экономикасы» диссертациясын (жобасын) орындау бойынша әдістемелік ұсыныстар 

14.12.2019ж. 

 

6. ПӘН ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

 

№ Пән атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредитт

ер 

саны 

Қалыптаса 

тын 

құзыреттілік

тер (кодтар) 

Жалпы білімберу пәндері  циклі 

Жоо-ның компоненті/Таңдау бойынша компонент  

1 Құқық негіздері және 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-әрекеттер 

Мемлекет және  құқық туралы түсінік. 

Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқығының негіздері. 

Құқық қорғау және сот. Мемлекеттік 

басқару. Әкімшілік құқық негіздері. 

Азаматтық және отбасылық құқық 

негіздері. Қаржы құқығы негіздері. Еңбек 

құқығы және әлеуметтік қорғау туралы 

заң. 

Құқық қорғау органдарының құқықтық 

негіздері, қағидаттары, ұлттық 

стратегиясы, ұйымдық құрылымы, 

қылмыстық заңнама және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қылмыстық іс 

жүргізу құралдары. 

5 КК4 

 Базалық пәндер циклі 

Жоо-ның компоненті 

1.  Экономикадағы математика Математикалық модельдерді ұсынудың 

формасы мен принциптері. 

Экономикадағы математикалық 

модельдер. Функция тұжырымдамасының 

пайда болуы және дамуы. Экономикадағы 

функциялар. Теңдеулердің негізгі түрлері, 

теңсіздіктер мен жүйелер және оларды 

шешу әдістері. Экономикадағы сызықтық 

бағдарламалау, қарапайым және күрделі 

пайыздар. 

5 КК18 

2.  Теориялық экономика Нарықтағы теориялық экономика 

негіздері. Кәсіпкерлікті дамытудағы 

теориялық экономиканың орны мен рөлі. 

Бизнестегі сұраныс пен ұсыныс 

теориясының негіздері. Компанияның 

айналымы және айналым капиталы 

(қорлары) теориясы. Компанияның 

шығындар мен кірістерінің теориялық 

негіздері. Циклдық экономикалық даму. 

Жұмыссыздық және инфляция 

экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі 

ретінде. Бизнестегі экономикалық өсім. 

5 КК26 

3.  Бизнеске кіріспе «Бизнеске кіріспе» курсының логикасы 

мен құрылымы, бизнестің 

5 КК28 
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тұжырымдамасы және мәні, бизнестің 

ерекше түрі. Бизнесті жүргізудің негізгі 

белгілері: жаңа жұмыс орындарын құру, 

кәсіпкерлік фирмаларды құру схемасы, 

шағын және орта бизнестің негізгі 

функциялары. Кәсіпорын құру үшін 

капитал. Бизнестегі маркетинг және 

қаржы саясаты. Мемлекеттік бизнесті 

қолдау шаралары.  

4.  Менеджмент және 

маркетинг негіздері 

Теориялық негіздер және маркетингтік 

түсініктер. Бизнестегі маркетингтік 

зерттеулер. Нарықты сегменттеуді 

зерттеудің әдіснамалық негізі. Сатып алу 

кезінде тауар нарықтарындағы 

тұтынушылық мінез-құлық. Жарнама, 

оның құндылығы, ерекшеліктері. 

Басқарудың мәні мен мазмұны. 

Басқарудағы қарым-қатынас. Басқарудағы 

басқару шешімдері. Мақсаттарды орнату 

және ұйымды жоспарлау. Басқару 

жүйесіндегі мотивация және бақылау. 

5 КК27 

5.  Оқу тәжірибесі Оқу тәжірибесі - бакалавриаттың 

(бакалавриат) біліктілігі (дәрежесі) 

бойынша тәжірибелік сабақтың бірінші 

кезеңі және студенттердің бастапқы 

кәсіби біліктілігін алуға бағытталған. 

Кәсіпорын ерекшелігіне қатысты 

бастапқы ақпарат. Болашақта кәсіби 

қызметтің негіздерімен танысу, алғашқы 

кәсіптік дағдыларды дамыту. 

3 КК37 

 

6.  Мұнай-газ ісі негіздері Мұнай мен газды пайдалану тарихы, 

мұнай-газ өнеркәсібінің дамуы мен қазіргі 

жағдайы және мұнайдың пайда болу 

көзқарасы сипатталған. Мұнай және газ 

кен орындарын іздестіру және барлау 

туралы бастапқы ақпарат ескеріле 

отырып, бұрғылау. Ол мұнайды, мұнай 

өнімдері мен газды тасымалдауға, 

сақтауға және таратуға, сондай-ақ 

құбырлар мен қоймаларды жобалау мен 

салу мәселелеріне қатысты. 

5 КК17 

7.  АТ - инфақұрылымы Бизнеске бағытталған ақпараттық 

технологиялар. АТ инфрақұрылымы. 

Компьютерлік желілер. Интернет 

технологиясы. Виртуалды есептеу 

қызметтері - бұлтты технологиялар. АТ-

инфрақұрылымын басқарудың 

стандарттары мен әдістемесі. Ұйымның 

IT-процестерін модельдеу әдістері. 

Ақпараттық процестердің моделі. 

Ұйымның АТ-инфрақұрылымының 

құралдары мен басқару жүйелері. АТ-

инфрақұрылымын және АТ ресурстарын 

басқаруға арналған құралдар мен жүйелер. 

АТ инфрақұрылымын басқару 

платформалары. АТ-инфрақұрылымын 

қамтамасыз ету. 

3 КК14 

КК15 
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8.  Қаржылық құқық Қаржылық қатынас. Қаржылық-құқықтық 

нормалар. Қазақстан Республикасының 

бюджеттік және бюджеттік құрылымы. 

Салықтық заңнаманың теориялық 

негіздері. Мемлекеттік несиенің құқықтық 

негізі. Мемлекеттік сақтандырудың 

құқықтық негіздері. Валюталық реттеу 

және валюталық бақылау Мемлекеттік 

кәсіпорындардың қаржылық және 

қаржылық қызметін құқықтық режимінің 

жалпы ережелері. Банктік қызметтің 

құқықтық негізі. Сақтандыру бизнесін 

ұйымдастыруды құқықтық реттеу. 

5 КК16 

9.  Өндірістік тәжірибе 1 Бухгалтерлік есептің теориясы, әдістемесі 

мен тәжірибесі, негізгі есептер туралы 

білімді алу, осы шоттар үшін ең типтік 

есептік жазбалармен танысу, сондай-ақ 

негізгі бухгалтерлік құжаттар мен есеп 

беруді аяқтау және тексеру бойынша 

практикалық дағдыларды меңгеру. 

5 КК44 

10 Салалар бойынша еңбекті 

және қоршаған ортаны 

қорғау 

Қазіргі экологияның экологиялық 

жүйелерін дамыту. Заттардың айналымы. 

Атмосфераның ластануы. Атмосфераны 

ластанудан қорғау шаралары. Гидросфера, 

оның ластануы. Суды қорғау. Топырақ, 

ластану түрлері және жердің бұзылуы. 

Өндіріс қалдықтары. Қайта өңдеу. 

Экологиялық мониторинг. 

Еңбекті қорғау саласындағы заңнама. 

Жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

жөніндегі ұйымдастыру шаралары. Еңбек 

қауіптері мен тәуекелдер. Қауіпсіздік 

техникасын пайдалану. 

5 КК23 

КК24 

КК25 

 

11 

Өндірістік тәжірибе 2 Алынған білімді тереңдету және нығайту 

және ҚЕХС бойынша қаржылық 

есептілікті ұйымдастыру және жүргізу, 

салықтық есепке алу, кәсіпорынның 

басқару есебі саласындағы қажетті 

практикалық дағдыларды меңгеру. 

Қаржылық және бухгалтерлік ақпаратты 

өңдеу және талдау, ұйымдардың қызметін 

сипаттайтын аналитикалық кестелерді 

жасау, қабылданған шешімдерге сәйкес 

ұйымдардың қаржылық қызметінің 

тиімділігін болжау.  

6 КК45 

Базалық пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

 12 

 

Мұнай-газ өндірісіндегі 

қаржы 

/ Кәсіпкерлік субъектілерінің 

қаржысы 

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. 

5 

 

 

 

 

 

КК31 

 

 

 

 

 

Қаржы шаруашылық субъектілерінің 
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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 

2 Мамандыққа кіріспе/ 

Бухгалтерлік есеп тарихы 

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. 

3 КК30 

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. 

3 Мұнай-газ өндірісіндегі 

бухгалтерлік есеп негіздері /  

Кәсіпкерлік субъектілерінің 

бухгалтерлік есеп негіздері 

Қазақстан Республикасының заңды 

тұлғаларының қызмет түрлері мен 

ерекшеліктері. Мұнай-газ кәсіпорындары 

қызметінің ерекшеліктері. Ақпараттық 

жүйе ретінде бухгалтерлік есеп. Мұнай 

компаниялары балансының құрылымы 

мен мазмұны. Шоттар жүйесі және 

оларды жіктеу. Бухгалтерлік ақпараттық 

жүйенің негіздері және оның нысаны. 

Мұнай-газ кәсіпорындарының қаржылық 

есептілігінің тұжырымдамасы және 

түрлері 

5 

 

КК32 

 

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. 

4 Өнеркәсіп статистикасы / Өнеркәсіптік статистика тұжырымдамасы, 5 КК33 
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Қаржы-экономикалық 

статистика 

санаттары мен әдістері. Өндіріс 

тұжырымдамасы, өнеркәсіп, өнеркәсіптік 

кәсіпорын. Салада концентрация 

деңгейінің негізгі көрсеткіштері. Еңбек 

және жұмыс уақытының статистикасы. 

Өндіріс құны. Шығындардың қалыптасу 

әдістері. 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 

5 Мұнай-газ өндірісіндегі 

қаржылық есеп / Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі қаржылық 

есеп 

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 

5 КК38 

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. 

6 Мұнай-газ өндірісіндегі 

кәсіпорын экономикасы /  

Кәсіпкерлік субъектілерінің 

кәсіпорын экономикасы 

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 инвестиция  және 

инвестициялық саясат. Өнім сапасын 

басқару. Кәсіпорынның пайдасы және 

өндірістің рентабельділігі 

5 

 

 

 

 

КК29 

 

 

Нарықтық экономикадағы кәсіпорын. 

Кәсіпорындардың жіктелуі. Бизнес 

қауымдастықтар. Кәсіпкерлік қызмет. 

Кәсіпорынның жалпы және өндірістік 

құрылымы Өндірістің шоғырлануы. 
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Кәсіпорынды жоспарлау және болжау. 

Компанияның экономикалық ресурстары. 

Кәсіпорынның негізгі капиталы. Негізгі 

құралдардың құрамы мен құрылымы. 

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. 

7 Шығындарды басқару: 

мұнай-газ өндірісіндегі 

есептік аспект / 

Шығындарды басқару: 

кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі есептік 

аспект 

Экономикалық мәні және шығындарды 

жіктеу. Өндіріс құнын есептеу. Қысқа 

мерзімді басқару шешімдерін қабылдау 

кезінде шығындарды талдау. Күрделі 

салымдар бойынша шешім қабылдау 

кезінде шығындар мен  пайданы талдау. 

Шығындарды жоспарлау (бюджеттеу). 

Шығындарға қатысты кәсіпорынның 

стратегиясы. 

6 КК 41 

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. 

8 Мұнай-газ өндірісіндегі 

салық және салық 

мониторингі / Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі салық 

және салық мониторингі 

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. 

8 КК35 

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 

мониторингінің мақсаты, негізі және 

шарттары. 

9 Мұнай-газ өндірісіндегі 

қаржы нарықтары, 

институттар мен құралдар /  

FRIISP3216 Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі қаржы 

нарықтары, институттар мен 

құралдар 

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 

5 КК34 

Кәсіпкерлік субъектілері пайдаланатын 

қаржы құралдарының жүйесі Қаржылық 

нарықтардың дамуының қазіргі 

ерекшеліктері Қаржы құралдарының 
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негізгі түрлерінің құрамы. Тақырыптың 

қаржылық саясаты және қаржы 

операциялары. Тәуекелдерді талдау 

жүйесі, тәуекелді жоспарлау және 

субъектінің қаржылық қызметін бақылау. 

10 Мұнай-газ өндірісіндегі 

аудит / Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі аудит 

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. Аудиттің үлгісі: МСА 

530. Аудиторлық тексеруді масштабтау, 

жоспарлау және ұйымдастыру. 

Электрондық деректерді өңдеу аудиті. 

Аудиторлық есеп: жинақтау және ұсыну 

тәртібі. 

5 КК46 

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 

11 Жаһандық қаржы 

менеджменті /Дамушы 

нарықтарға инвестициялау 

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. 

8 КК36 

 

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 
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Бейіндік пәндер циклі 

Жоо-ның компоненті/Таңдау бойынша компонент 

     

1 Мұнай-газ өндірісіндегі 

кеңейтілген қаржылық есеп / 

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

кеңейтілген қаржылық есеп 

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. 

6 КК38 

КК39 

Шаруашылық субъектілерінің қызметін 

ұйымдастыру-құқықтық негізі. ҚЕХС, 

(IAS) ХҚЕС және ҰҚЕС: 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 

2 Мұнай-газ өндірісіндегі 

салық есебі /   Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі салық 

есебі 

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 

6 КК40 

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. 

3 Мұнай-газ өндірісіндегі 

бизнес талдау/ Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі бизнес 

талдау Major*/ 

Коммерциялық банктер 

қызметін бизнес талдау  

Minor* 

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. 

8 КК48 

Ұйымды басқарудағы процесстік тәсіл. 

Ұйымның бизнес-процестерін модельдеу 

мен қайта құрудың типтік жобасының 
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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. 

Коммерциялық банктің бағалау 

мақсаттары, «қаржылық жағдай», 

«қаржылық тұрақтылық» 

тұжырымдамасы. Бағалау үшін ақпарат 

көздері. Банктің активтері мен 

міндеттемелерін бағалау, капиталдың 

жеткіліктілігі мен қаржылық 

көрсеткіштері. Негізгі банктік 

тәуекелдерді бағалау. Банктердің 

қаржылық тұрақтылығын бағалау 

жүйесіндегі стресс-тестілеу. 

4 

 

Мұнай-газ өндірісіндегі 

бухгалтерлік ақпараттық 

жүйелер / Кәсіпкерлік 

субъектілерінің бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелері Major*/ 

Қазіргі заманғы банк 

технологиялары  Minor* 

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 

6 КК19 

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 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. 
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5 Бюджеттік есепке алу және 

есептілік/  Қоғамдық 

секторға арналған қаржылық 

есептіліктің халықаралық 

стандартына сәйкес есеп 

және есетілік  Major*/ 

Банктік есепке алу және 

есептілік Minor* 

 

Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру. Мемлекеттік мекемелердегі 

активтерді есепке алу. Қаржыландыру 

бойынша ішкі есептерді есепке алу. 

Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік 

есеп. Бухгалтерлік қаржыландыру және 

қаражат. Кірістер мен шығыстарды есепке 

алу. Өндірістік және басқа мақсаттар үшін 

шығындарды есепке алу. Бюджеттік 

ұйымдардағы есеп беру. 

5 КК43 

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. 

6 Мұнай-газ өндірісіндегі 

статистикалық есеп және 

есептілік /  Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

статистикалық есеп және 

Major* / Банктердегі 

статистикалық есеп және 

есептілік Minor 

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. 

5 КК42 

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 
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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. 

7 Мұнай-газ өндірісіндегі 

кәсіби аудит /  Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі кәсіби 

аудит Major* / Банктік 

қадағалау және   аудит 

Minor* 

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. 

6 КК47 

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. 

8 Мұнай-газ өндірісіндегі 

алаяқтықты тексеру / 

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

алаяқтықты тексеру 

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 

6 КК49 
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 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. 

9 Қаржылық есептілікті 

кеңейтілген талдау 

Қаржылық есептілік ұйымның қаржылық 

жағдайын талдаудың негіз ретінде. 

Қаржылық есепті талдаудың негізгі 

құралдары. Баланс және оның талдауы. 

Пайда мен залал туралы есепті талдау. 

Ақша қозғалысы туралы есепті талдау. 

Капиталдағы өзгерістер туралы есепті 

талдау. Бюджеттеу процесінде қаржылық 

есептілікті талдау нәтижелерін пайдалану. 

6 КК50 

 

10 Дипломалды тәжірибе / 

Өндірістік тәжірибе 3 

Бухгалтерлік есеп жүйесі. Кәсіпорынның 

(ұйымның) қаржы-шаруашылық қызметін 

талдау, кәсіби аудит (бақылау) 

мақсаттары, міндеттері, функциялары мен 

технологиялары, бухгалтерлік есептің 

жай-күйін талдау, бухгалтерлік 

секциялардың құжаттарын қалыптастыру, 

бухгалтерлік қызметтің барлық 

бөлімшелері бойынша бухгалтерлік 

талаптарды қалыптастыру туралы 

қорытындылар жасау Есептің жеке 

бөлімдерін тексеру әдістері: активтер, 

міндеттемелер, капитал, кірістер мен 

шығыстар. 

6 КК48 

КК49 

КК50 

КК51 

11 Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханға 

дайындық және тапсыру 

Теориялық білімдерді бағалау және 

студенттердің кәсіптік қызметке 

дайындығын тексеру, оқыту бағытын 

сақтау, активтерді, міндеттемелерді, 

капиталды, ақша қаражатының 

қозғалысын, кірістер мен шығыстардың, 

ұйымдардың қаржы көрсеткіштерінің 

өзгеруі туралы ақпаратты басқаруды 

қалыптастыру, талдау және пайдалану 

әдістерін білу және түсіну. 

12 КК 32 

КК38 

КК39 

КК41 

КК46 

КК47 

КК48 

КК49 

КК50 

КК51 

КК52 
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7. КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ  

қалыптасатын құзыреттіліктермен тұтас алғандағы  

білім беру бағдарламасының оқыту нәтижелері 

 (жасақталған компоненттердің оқыту нәтижелері) 

 

 ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 

KК1 
 

    +   

KК2  
 

  +    

KК3     +    

KК4  +    +   

KК5     + +   

KК6     + + +  

KК7     + + +  

KК8     + +   

KК9     + +   

KК10     + + +  

KК11       +  

KК12   + +     

KК13   + +     

KК14   + +     

KК15   + +     

KК16     + +   

KК17      +   

KК18  + +     + 

KК19 + + + +     

KК20         

KК21         

KК22         

KК23      +   

KК24      +   

KК25      +   

KК26   +   +   

KК27   +   +   

KК28   +   +   

KК29  +      + 

KК30 +        

KК31     + +   

KК32 + + + + + + +  

KК33  +      + 

KК34      +  + 

KК35      +   

KК36        + 

KК37 + +       

KК38 + + + + + + +  

KК39   +  + +   

KК40      + +  

KК41   +     + 

KК42    +     

KК43 + + +      

KК44  + + + +    

KК45  + + + +    

KК46  +     + + 

KК47       +  

KК48        + 
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KК49       +  

KК50        + 

KК51      + + + 

КК52    + + + + + 

 

 

 

 

8. ҚҰРАМА КЕСТЕ 

 

Семестр 

Академиялық кредиттер саны Ұзақтығы 

(соның 

ішінде 

сессия, бірақ 

каникулсыз

) 

ЖБП 

МК 

ЖБП 

ТК 

БП 

ЖК 
БП ТК /  КП ЖК 

КП ТК/ 

Minor* 
ҚА Барлығы 

1 17  - 10 3       30 
18 апта 

(15+3) 

2 12  5 
10+3п

р 
-       30 

18 апта 

 

3 15 -  5 10       30 18 апта 

4 7 - 8+5 пр 10 -     30 18 апта 

5 - - 5 19 - 6   30 18 апта 

6 - - 6 пр 18 - 6   30 18 апта 

7 - - - -  30   30 18 апта 

8 - -  - 6 6+6 пр 12 30 18 апта 

Барлығ

ы 
51 5 52 60 6 54 12 240 144 
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