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1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

1.1 Бағдаралама циклі: Алғашқы цикл: бакалавриат 6 деңгей ҰБА / СБА /ББХСК 

1.2 Берілетін дәреже: 6В04103 «Мұнайгаз бизнесіндегі есеп және аудит» білім беру бағдарламасы 

бойынша бизнес және басқару бакалавры 

1.3 Кредиттің жалпы көлемі: 240 академиялық кредиттер /240 ECTS 

1.4 Типтік оқу мерзімі: 4 жыл 

1.5 БББ-ның ерекше өзгешіліктері: «Мұнайгаз бизнесіндегі есеп және аудит» білім беру 

бағдарламасының бірқатар артықшылықтары бар: біріншіден, білім беру бағдарламасы жұмыс 

берушілердің сұрауы бойынша жасалды, олар АтМГУ академиялық кеңесінің мүшелері болып 

табылады; екіншіден, білім алушылардың кәсіби құзыреттіліктерін меңгеру мақсатында бейіндік 

пәндер бойынша дәрістер мен тәжірибелік сабақтар өткізу үшін практиктер-бухгалтерлік есеп 

және аудит саласындағы жетекші мамандар тартылады; үшіншіден, бағдарлама мемлекеттік, орыс 

және кейбір пәндер ағылшын тілінде жүзеге асырылады. 

 
2. ББ МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗДЕМЕСІ 

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Білім беру бағдарламасының мақсаты -бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікте 

қаржылық ақпаратты жинау мен қалыптастырудың тұжырымдамалары мен принциптерін 

түсінетін, субъектінің қаржылық қызметі туралы есеп жүргізудің, аудит жүргізудің және 

аудиторлық қорытынды қалыптастырудың заманауи дағдыларын меңгерген кәсіби және табысты 

бухгалтерлер мен аудиторларды дайындау болып табылады. 

ББ міндеттері мұнай-газ секторында, сондай-ақ кәсіпкерліктің басқа салаларында есепке алу 

және аудит ерекшеліктерін білетін  білім алушыларды  даярлау болып табылады. Мамандандыру 

бойынша оқыту мұнай-газ бизнесінің ерекшеліктерін ескере отырып құрылымдалған, бұл алынған 

білімді компанияның тиімді даму стратегиясын қалыптастыруда қолдануға мүмкіндік береді.  

Сондай-ақ мұнай-газ саласындағы басқарудың қазіргі заманғы халықаралық тәжірибесін ескере 

отырып, компанияның тиімді даму стратегиясын әзірлеу үшін алынған білімді дербес пайдалану 

дағдыларын игеру. 

Білім беру бағдарламасы 2020-2025 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының 

индустриялық-инновациялық даму тұжырымдамасының 2025 жылға дейінгі Қазақстан 

Республикасының Стратегиялық даму жоспарының және т. б. негізгі қағидаттары мен тәсілдерінде 

әзірленген. 

Оқу барысында ББ түлектерінен білім алуды көздейтін міндеттер шешілетін болады: 

➢ Мұнай-газ секторында және кәсіпкерлік субъектілерінде есеп саясатын әзірлеу 

дағдылары; 

➢ Мұнай-газ секторында және кәсіпкерлік субъектілерінде есепті дұрыс ұйымдастыру 

дағдылары; 

➢ Мұнай-газ секторындағы және кәсіпкерлік субъектілеріндегі есеп құжаттарында мүліктің, 

міндеттемелер мен капиталдың қозғалысын уақтылы тіркеу дағдылары; 

➢ Мұнай-газ секторында және кәсіпкерлік субъектілерінде бухгалтерлік есеп деректерін 

тіркеу, өңдеу және жинақтау дағдылары; 

➢ Мұнай-газ компанияларының барлық субъектілері үшін, сондай-ақ кәсіпкерлік 

субъектілерінде қаржылық есептілік жасау дағдыларына ие болу. 

«Есеп және аудит» бағыты бойынша түлектердің жұмысқа орналасуына жүргізілген 

мониторинг нәтижелері бойынша соңғы 5 жылда жұмысқа орналасқан түлектердің 50%-ы қаржы 

ұйымдарында жұмыс істейді, осыған байланысты оқытудың 2-ші траекториясы айқындалды. 

6М04105 «Мұнай және мұнай тасымалдау маркетингі» мамандығының білім беру 

бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау  төмендегідей траекториялар бойынша жүзеге 

асырылады: 

1) Мұнай және мұнай тасымалдау маркетингі; 

2) Кәсіпкерлік субъектілерінің маркетингі. 

2.2 Білім алушылар үшін ББ негіздемесі 

«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 28.02.2007 ж. №234 ҚР Заңы аясында 

Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген шаруашылық жүргізуші субъектілер заңнамаға 

сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізуді және қаржылық есептілік жасауды жүзеге асыруға міндетті. 
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Сондай-ақ, «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы № 304 ҚР Заңына сәйкес 

бірқатар кәсіпорындар, ұйымдар, қорлар, банктер міндетті аудитке жатады. Осыған байланысты 

бухгалтерлік есеп пен аудиттің рөлі мен маңызы артып, кәсіпорынның экономикалық 

операциялары туралы ақпаратты жинаудың, өңдеудің және ұсынудың заманауи әдістемесіне ие 

білікті бухгалтерлер мен аудиторларды даярлау қажеттілігі туындайды.  

«Мұнайгаз бизнесіндегі есеп және аудит» білім беру бағдарламасының бірқатар 

артықшылықтары бар: біріншіден, білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің сұрауы бойынша 

жасалды, олар АтМГУ академиялық кеңесінің мүшелері болып табылады; екіншіден, білім 

алушылардың кәсіби құзыреттіліктерін меңгеру мақсатында бейіндік пәндер бойынша дәрістер 

мен тәжірибелік сабақтар өткізу үшін практиктер-бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы 

жетекші мамандар тартылады; үшіншіден, бағдарлама мемлекеттік, орыс және кейбір пәндер 

ағылшын тілінде жүзеге асырылады. 

Оқу процесінде ББ түлектерінің жалпы және кәсіби құзыреттерін қалыптастыру үшін дәріс 

және семинарлар қазіргі заманғы білім беру технологияларын, сондай-ақ болашақ түлектер үшін 

аналитикалық және жоспарлы есептеулерді жүргізудің практикалық дағдыларын дамытуға 

мүмкіндік беретін кәсіби бағытталған бағдарламалық өнімдерді қолдана отырып жүргізіледі. 

Білім беру бағдарламасы шеңберінде Польша, Чехия және Астрахань және т.б. 

университеттерімен халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламаларына 

(https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u1.pdf)қатысу мүмкіндіктері бар.   

Білім алушыларға екі университетте қатар оқу мүмкіндігін беру және  «қос диплом» алу 

мақсатында білім беру жобасы жұмыс 

істейді(https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u2.pdf). 

Білім алушылар конкурстық негізде АМГУ академиялық серіктестерінің кең тізіміне кіретін 

жетекші университеттердің/бизнес-мектептердің бірінде шетелде оқу семестрінен өте алады.  

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

кредиттен тұрады, бұл ретте қосымша пәндер бойынша білім алушылар таңдау компонентінің 

пәндері шеңберінде зерделейді. 

Кәсіби дағдыларды дамыту үшін аймақтың кәсіпорындары мен ұйымдарының базасында 

білікті мамандарды даярлауды жақсарту, оқу процесінің практикалық бағытын күшейту, сондай-ақ 

бірлескен зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін өндіріске енгізу мақсатында 

факультеттің оқу-әдістемелік филиалдары құрылды. Факультеттің  өндірістегі филиалы оқу-

ғылыми бөлімшесі болып табылады. Филиал жұмысы ұйымдар базасында жүргізіледі, филиал 

штаты ұйымдар қызметкерлерінен құрылады. 

Білім беру бағдарламасы шеңберінде «Қазтехмұнайсервис» ЖШС базасында дуалды оқыту 

бағдарламасы іске асырылуда және тәжірибеге енгізілді, оның мақсаты қаржылық-шаруашылық 

қызметтің барлық процесін нақты режимде ұйымдастыру арқылы мұнай-газ саласы үшін 

кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету, бухгалтерлік есеп, 

қаржылық есептілікті жасау, талдау және аудит жүргізу мақсаттары үшін шаруашылық 

фактілерінің маңыздылығын бағалау және жіктеу кезінде кәсіби пайымдау дағдыларын 

тұжырымдау болып табылады. Осы бағдарламаның көмегімен білім алушыларғатеориялық білім 

беруден аудиторияларда кәсіпорынның өндірістік цикліне қатысуға көшу, білім алушыларға 

мамандармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру және білім беру бағдарламаларының 

мазмұнын жүйелі түрде жаңарту және оқыту әдістерін жетілдіру мүмкіндіктері 

ұсынылды(https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u8.pdf).   Өндіріспен 

тығыз байланыс орнатылған, жұмыс беруші кәсіпорындар базасында кәсіби тәжірибені 

ұйымдастыруға келісімшарттар мен меморандумдар жасалды. 

2.3 Еңбек нарығындағы қажеттілік 
Отын-энергетика кешені Қазақстан экономикасының локомотиві болып табылады және 

негізінен мұнай-газ өнеркәсібінен тұрады.  Мұнай-газ қызметі мұнай мен газды, мұнай өнімдері 

мен ілеспе өнімдерді геологиялық барлауды, өндіруді, қайта өңдеуді және өткізуді қамтиды. 

Саланың дамуына шикізат тауарларының бағасы, валюта бағамдарының ауытқуы, пайыздық 

мөлшерлеменің өзгеру қаупі және саяси жағдай сияқты макроэкономикалық факторлар 

айтарлықтай әсер етеді. Көмірсутектерді өндіру жобасының техникалық-экономикалық 

негіздемесін дайындау және оны бағалау бірқатар маңызды өзгермелі шамаларды қолдануды 

көздейтін күрделі процесс. Осы қиындықтарға қарамастан, мұнай мен газ өндіру қызметіне салық 

салудан түсетін түсімдер, сондай-ақ компаниялардың қорытынды пайдасы көптеген елдердің 

үкіметтері үшін маңызды табыс көзі болып табылады. Сонымен қатар, мемлекет өзінің егеменді 

https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u1.pdf
https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u2.pdf
https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u8.pdf
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аумағында мұнай мен газ өндірудің едәуір үлесін бақылауды орнатуға деген ұмтылысында 

күрделене түсуде. Мұнай-газ бизнесі жылдар өткен сайын жаһандық сипатқа ие болуда, бұл салада 

есептік басқару пәндерін білетін жоғары және орта буындағы жоғары кәсіби басшылардың болу 

қажеттілігін негіздейді. Есеп және аудит маңызды ақпарат бере отырып және мұнай 

компанияларының ағымдағы қызметін бақылауға, қызмет нәтижелерін өлшеуге және бағалауға 

мүмкіндік береді. Осы мақсатта жұмыс берушілермен бірлесіп «Мұнайгаз бизнесіндегі есеп және 

аудит» атты жаңартылған білім беру бағдарламасы әзірленді  Білім беру бағдарламасы еңбек 

нарығының қажеттілігін және жұмыс берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін кадрларды 

даярлаудың құзыреттілік моделінің негізінде әзірленді. Қаржылық есептілік пен аудиттің 

халықаралық стандарттары саласында кәсіби білімі бар мамандар еңбек нарығында сұранысқа ие 

және өзінің жұмысқа орналасуында мәселелері туындамайды. 

2.4 Кәсіби қызмет саласы 

Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік 

анықтамалығына сәйкес осы бағдарламаның түлектері мынадай позицияларда жұмыс істейді:  

✓ бухгалтер; 

✓ аудитор; 

✓ бухгалтер-аудитор; 

✓ бас бухгалтер  (бухгалтер 3-5 ҰБШ бойынша біліктілік деңгейі; бухгалтер-аудитор 4-5 

ҰБШ бойынша біліктілік деңгейі) 

Бітірушінің атрибуттары 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқытудың білім беру нәтижелері компанияның  

бухгалтерлік қызметін тиімді басқару үшін қажетті терең білімді, шеберлікті және практикалық 

дағдыларды игеру болуы тиіс. 

Білім беру бағдарламасының түлегінде болуы тиіс құзыреттіліктер: 

➢ аспаптық құзыреттіліктер-талдау және синтездеу қабілеті; ұйымдастыру және жоспарлау 

қабілеті; түрлі салалардағы базалық білім; кәсіби білім негіздері бойынша дайындық, жазбаша 

және ауызша коммуникация; ақпаратты басқару дағдылары (әр түрлі көздерден ақпаратты таба 

және талдай білу); келіссөздер жүргізе білу, мәселелерді шешу; шешім қабылдау. 

➢ тұлғааралық құзіреттілік-сынға және өзін-өзі сынауға қабілеттілік; командада жұмыс 

істей білу; тұлғааралық қарым-қатынас дағдылары; басқа сала мамандарымен қарым-қатынас 

жасау қабілеті; халықаралық ортада жұмыс істеу қабілеті; этикалық ұстанымдарға бейімділік 

➢ кәсіби құзыреттер-есепке алу, аудит және талдау саласындағы білімді қолдану, өзін-өзі 

жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін дамыту, жаңа білімдерді белсенді өмір бойы өз бетінше 

шығармашылық меңгеру қажеттіліктері мен дағдыларын дамыту қабілеті. Бағдарлама өзінің 

кәсіби қызметінде экономикалық талдау, басқару экономикасы, бизнес-процестердің синтезі 

болып табылатын ең заманауи бухгалтерлік, басқарушылық, салықтық құралдар мен 

технологияларды зерттеуге және қолдануға мүмкіндік береді. 

2.5 Кәсіби қызмет объектілері 

Осы саладағы бакалаврлар мұнай-газ саласындағы және кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

экономикалық, басқарушылық, кәсіпкерлік, коммерциялық және ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

арналған.  Мамандық түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері кәсіпорынның активтері, оның 

міндеттемелері, капиталы және мұнай-газ саласындағы және кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

активтер мен оның құрылу көздерінің құрамында, орналастырылуында өзгерістер тудыратын 

шаруашылық операциялары болып табылады. 

 

 

3. ББ БОЙЫНША ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: 

 

➢ 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); 
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➢ 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); 

➢ мұнай-газ саласындағы компанияларда және кәсіпкерлік субъектілерінде қызметті 

дамыту стратегиясын әзірлеу бойынша басқарушылық шешім қабылдауға ықпал ету (ОН 8). 

 
4. БББ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 
Модуль коды Модуль құраушылары (код және 

атауы) 

Цикл және 

компоненттер 

Қорытынды 

бақылауды 

өткізу нысаны 

Академиялық 

кредиттер 

саны 

Қалыптасатын 

құзыреттер (6-

бөлімнің кодтары) 

Ескерт

пе 

1 семестр 

MNBIT 03 

АТ дағдыларын дамыту 

модулі 

IKTIKT3107 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

ЖБП/МК Емтихан 5 КК16  

MYaP 02 

Тілге дайындау модулі 

IYa 1106 Шетел тілі ЖБП/МК Емтихан 5 КК11,12  

MYaP 02 

Тілге дайындау модулі 

K(R)Ya1105 Қазақ (орыс) тілі ЖБП/МК Емтихан 5 КК8-10 

 

 

 

MNBIT 03 

АТ дағдыларын дамыту 

модулі 

ME1201 Экономикадағы 

математика 

БП/ЖК Емтихан 5 КК15  

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

OE 1205 Экономика негіздері БП/ЖК Емтихан 8 КК21  

MZOZH 04 

«Салауатты өмір салты» 

модулі 

FK1(2)108 Дене шынықтыру ЖБП/МК Диф.сынақ 2 КК18-20  

Семестр қорытындысы 30   

2 семестр 

MYaP 02 

Тілге дайындау модулі 

IYa 1206 Шетел тілі ЖБП/МК Емтихан 5 КК13,14  

MYaP 02 

Тілге дайындау модулі 

K(R)Ya1205 Қазақ (орыс) тілі ЖБП/МК Емтихан 5 КК13,14 

 

 

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

EPNgP 1208 Экономика және 

өндірісті ұйымдастыру /ESP 

1208 Кәсіпкерлік 

субъектілерінің экономикасы 

БП/ТК Емтихан 5 КК22 

 

 

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

VB 1206 Бизнеке кіріспе БП/ЖК Емтихан 5 КК23  

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

OM 1207 Менеджмет негіздері БП/ЖК Емтихан 5 КК24  

MZOZH 04 

«Салауатты өмір салты» 

модулі 

FK1(2)108 Дене шынықтыру ЖБП/МК Диф.сынақ 2 КК18-20  

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

UP 1219 Оқу тәжірибесі БП/ЖК Есеп 3 КК42 

 

 

Семестр қорытындысы 30   

3 семестр 

MNKSPZ 01 

Ұлттық код және 

әлеуметтік-саяси білімнің 

модулі 

Soc 2103 Әлеуметтану 

Pol 2103 Саясаттану 

Kul 2103  Мәдениеттану 

 

ЖБП/МК Емтихан 5 КК3  

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

FAYa 2203 Техникалық 

ағылшын тілі / NNM2203 

БП/ТК Емтихан 5 КК26 
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негіздері модулі Салық және салық мониторингі 

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

AP 2202Академиялық хат 

 

БП/ЖК Емтихан 2  КК25  

MNKSPZ 01 

Ұлттық код және 

әлеуметтік-саяси білімнің 

модулі 

POFD 2104 Кәсіби қызметтің 

құқықтық негіздері / 

EBZH 2104 Қоршаған орта 

туралы ғылым және қоғам / 

OPA 2104 Құқық негіздері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл /Lead 2104 

Көшбасшылық 

ЖБП/ТК Емтихан 5 КК4,5,6,7  

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

FRII 2215 Қаржы нарықтары, 

институттар мен құралдары 

БП/ЖК Емтихан 5 КК28  

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

OBU2212 Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

БП/ЖК Емтихан 6 КК29 

 

 

MZOZH 04 

«Салауатты өмір салты» 

модулі 

FK1(2)108 Дене шынықтыру ЖБП/МК Диф.сынақ 2 КК18-20  

Семестр қорытындысы 30   

4 семестр 

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

SP 2213 Өнеркәсіп 

статистикасы /SFE2213 

Статистика және сандық қаржы 

БП/ТК Емтихан 5 КК30,31  

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

UP  2204 Жобаларды басқару 

/UBP 2204 Бизнес процестерді 

басқару 

БП/ТК Емтихан 5 КК32,33  

MNKSPZ 01 

Ұлттық код және 

әлеуметтік-саяси білімнің 

модулі 

Psi  2103 Психология ЖБП/МК Емтихан 3 КК3  

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

FU 2217 ХҚЕС бойынша 

қаржылық есеп 

БП/ЖК Емтихан 5 КК34 

 

 

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

KF 2216 Корпоративтік қаржы 

/FM 2216 Қаржылық 

менеджмент 

 

 
БП/ТК 

 

 

Емтихан 

 

 

5 

КК35,36 

 

 

MZOZH 04 

«Салауатты өмір салты» 

модулі 

FK1(2)108 Дене шынықтыру ЖБП/МК Диф.сынақ 2 КК18-20  

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

PP(I) 2221 Өндірістік  тәжірибе 

1 

БП/ЖК Есеп  5 КК43  

Семестр қорытындысы 30   

5 семестр 

MNKSPZ 01 

Ұлттық код және 

әлеуметтік-саяси білімнің 

модулі 

SIK 1101 Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

ЖБП/МК Емтихан 5 КК1 

 

 

MBE 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

EB 3211 Бухгалтерге арналған 

Excel (тәжірибе) 

БП/ЖК Емтихан 5 КК37 

 

 

MBDDU 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

UU3218  Мұнай-газ 

өндірісіндегі басқару есебі / UU 

3218 Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердегі басқару есебі 

БП/ТК Емтихан 8 КК38  

MBDDU 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

POPS 3214 Жабдықтау 

процесін жоспарлау және 

ұйымдастыру 

БП/ЖК Емтихан 6 КК39  

MPР 06 

Кәсіби дайындау модулі 

RFUNgP 3302 Мұнай- газ 

өндірісіндегі кеңейтілген 

қаржылық есеп /RFUSP 3302 

Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердегі кеңейтілген 

қаржылық есеп 

КП/ТК 

 

 

 

 

 

 

Емтихан 6 КК44 

 

 



Ү АМГУ 131-17-20. Білім беру бағдарламасы. Бірінші басылым 

8 

Семестр қорытындысы    30   

6 семестр 

MNKSPZ 01 

Ұлттық код және 

әлеуметтік-саяси білімнің 

модулі 

Fil 3102 Философия ЖБП/МК Емтихан 5 КК2 

 

 

MPР 06 

Кәсіби дайындау модулі 

BANgP 3307 Мұнай- газ 

өндірісіндегі бизнес талдау 

/BASP 3307  Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі бизнес талдау 

Major* 

КП/ТК Емтихан  

 

8 

 

 

КК45 

 

 

 

 

Major

* 

BADKB 3307 Коммерциялық 

банктердің қызметін бизнес 

талдау Minor* 

   Minor

* 

MPР 06 

Кәсіби дайындау модулі 

ОА  3220 Аудит негіздері БП/ЖК Емтихан 5 КК46 

 

 

MPР 06 

Кәсіби дайындау модулі 

NUNgP 3303 Мұнай-газ 

өндірісіндегі салық есебі /  

NUSP3303 Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі салық есебі 

КП/ТК Емтихан  6 КК47  

MBDDU 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

PP(II) 3222 Өндірістік тәжірибе 

2 

БП/ЖК Есеп 6 КК53  

Семестр қорытындысы 30   

7 семестр 

MBDDU 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

BNP 4209 Мұнай-газ 

өндірісіндегі бюджеттеу / BSP 

4209 Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі бюджеттеу 

БП/ТК Емтихан 5 КК40  

 

 

MNBIT 03 

АТ дағдыларын дамыту 

модулі 

BISNgP 4301 Мұнай-газ 

өндірісіндегі бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелер/BISSP 

BISSP 4301 Кәсіпкерлік 

субъектілерінің бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелері Major* 

КП/ТК Емтихан  

 

6 

 

 

КК17 

 

 

 

 

Major

* 

SBT 4301 Қазіргі заманғы банктік 

технологиялар Minor* 

Minor

* 

MBDDU 05 

Бухгалтерлік есеп 

негіздері модулі 

LPPBNU  4210 Бухгалтерлік есеп 

және салық есебі бойынша 

зертханалық семинар 

БП/ЖК Емтихан 3 КК41 

 

 

MPР 06 

Кәсіби дайындау модулі 

UOMSFOS 4304 Қоғамдық 

секторға арналған қаржылық 

есептіліктің халықаралық 

стандарттарына сәйкес есеп және 

есептілік / ByuUO 4304 

Бюджеттік есеп және есептілік 

Major*  

 

КП/ТК 

 

Емтихан 

 

5 

 

КК48 

 

 

 

 

Major

* 

BUO 4304 Банктік есепке алу 

және есептілік Minor* 

Minor

* 

MPР 06 

Кәсіби дайындау модулі 

SUONgP 4305 Мұнай-газ 

өндірісіндегі статистикалық есеп 

және есептілік / SUOSP 4305 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

статистикалық есеп және 

есептілік Major* 

КП/ТК Емтихан  

 

 

5 

 

 

 

КК49 

 

 

 

Major

* 

SUOB 4305 Банктердегі 

статистикалық есеп және 

есептілік Minor* 

   Minor

* 

MPР 06 

Кәсіби дайындау модулі 

BARMNP 4308 Мұнай-газ 

өндірісіндегі ішкі аудит және 

тәуекелдерді басқару /BARMSP 

4308 Ішкі аудит және кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі тәуекелдерді 

басқару 

КП/ТК Емтихан  

6 

 

КК50 

 

 

 

 

 

 

Семестр қорытындысы 30   
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8 семестр 

MPР 06 

Кәсіби дайындау модулі 

PANgP 4309 Мұнай-газ 

өндірісіндегі кәсіби аудит / PASP 

4309 Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі кәсіби аудит 

Major* 

 

КП/ТК 

 

Емтихан 

 

6 

 

КК51 

 

 

 

 

 

Major

* 

BNiA 4309 Банктік қадағалау 

және аудит Minor* 

Minor

* 

MPР 06 

Кәсіби дайындау модулі 

RAFO 4306 Қаржылық 

есептілікті кеңейтілген талдау 

КП/ЖК Емтихан 5 КК52  

MPK08 

Біліктілік тағайындау 

модулі 

 PredP 4310 Дипломалды 

тәжірибе 

 

 

КП/ЖК 

 

 

Есеп 

 

 

7 

 

 

КК54 

 

MPK08 

Біліктілік тағайындау 

модулі  

Дипломдықжұмысты (жобаны) 

жазужәнеқорғаунемесекешендіем

тихандыдайындаужәнетапсыру 

ҚА ДЖ(ДЖ) 

қорғау немесе 

кешенді 

емтихан (КЕ) 

12   

Семестр қорытындысы 30   

Барлығы: 240   

Қосымша оқыту: «Бейіні бойынша шет тілі» 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ОҚУ МОДУЛЬДАРЫНЫҢ КАРТАСЫ 

(модульдар сипаттамасы) 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 
1 Модуль коды MNKSPZ 01 
2 Модуль атауы  1) ҰЛТТЫҚКОДЖӘНЕӘЛЕУМЕТТІК-

САЯСИБІЛІМНІҢМОДУЛІ 
1) SIK 1101  Қазақстанның қазіргі заман тарихы( 

ЖБП/МК , 5 кредит) 
2) Fil3102Философия ( ЖБП/МК, 5 кредит) 
3) Soc 2103, Pol 2103, Kul 2103, Psi 2103  Әлеуметтік-

саясаттану білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психология) ( ЖБП/МК, 8  кредит)  
4)  POFD 2104 Кәсіби қызметтің құқықтық негіздері / 

EBZH 2104 Қоршаған орта туралы ғылым және қоғам 

/OPA 2104 Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл /Lead 2104 Көшбасшылық( ЖБП/ТК, 5 

кредит) 
3 Модуль жасақтаушылары Нигметов Б.С., Бисекенова А.Т., Нурсултан М.У., 

Кенжебаева С.Е.,Канбетов А.Ш., Шахманова А.К., 

Абилгазиева А.А., Кулбатыров Д.К., Кадырбергенова 

А.К. 
4 Модульдың кафедра-иеленушісі Базалық факультет 
5 Модульды жүзеге асыруға 

қатысушы басқа да кафедралар 
кафедра % 

қатысушы 
Базалық факультет 70 

Бизнес мектеп 20 

  Индустриялық -технологиялық 10 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 
3,4,5,6  семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс, 
8 Академиялық кредиттер саны 23 кредит/690 сағат 

 
9 Модульдың пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география, жаратылыстану, биология, 

химия)) 
В.  БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 
10 Модуль сипаттамасы 

Қазіргі мансаптық өсу кәсіби білімнің, шеберліктің ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік мінез-құлық 

дағдысының, әлемдік және отандық мәдениеттің құндылықтарын меңгерудің болуын көздейді. Ұлттық 

код және әлеуметтік-саяси білім модулінің мазмұнына студенттерге қазіргі Қазақстан тарихының 

негізгі кезеңдері туралы өз білімдерін кеңейтуге, қазақстандық бірегейлікті, өзіндік сананы нығайтуға, 

жаңа мыңжылдықта зияткерлік серпіліс жасау қажеттілігімен байланысты міндеттерді жүзеге асыруға, 

студенттер кәсіпкерлігінің эко-мәдениеті мен мәдениетінің деңгейін арттыруға, сондай-ақ саясаттың, 

мемлекеттің, саяси және әлеуметтік институттардың қызметі мен тарихи дамуы саласында өз 

білімдерін кеңейтуге мүмкіндік беретін пәндер кіреді., сондай-ақ адам психологиясы, танымдық 

үдерістер психологиясы, жеке тұлға дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі физикалық және психикалық 

даму бойынша білім. 

Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология) - қоғам, 

мемлекет туралы, саясат туралы, әлеуметтік және саяси институттар, партиялар, топтар туралы, жеке 

тұлғаның психологиялық ерекшеліктері және оның қоршаған ортамен өзара іс-қимылы туралы, БАҚ 

және қоғамдық пікір туралы, сондай-ақ мәдени дамудың үздіксіздігі мен сабақтастығы, рухани 

мұраның терең тамырлары және жас қазақстандықтардың өткен тарих пен ұлттық дәстүрлеріне деген 

құрметін қалыптастыруға ықпал ететін ғылыми сенімді фактілер туралы қажетті білім сомасын береді., 

жаһандану жағдайында ұлттық код пен ұлттық құндылықтарды сақтауға студенттердің Мәңгілік елдің 

жалпыұлттық идеясы,оның ішкі саяси даму тарихындағы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы білімді 

қалыптастырудағы рөлі, рухани жаңғыру, ұлттың мәдени және тарихи құндылықтарын сақтау үшін 

азаматтық бірлестіктің маңыздылығы, өз елінің жауапты азаматы бола отырып, өзінің ұлттық коды - 

әлемнің мәдени және толерантты азаматы болу қабілеті туралы тұтас түсінігін қалыптастыруға 
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бағытталған. 

«Кәсіби қызметтің құқықтық негіздері»  болашақ мамандардың құқықтық мәдениеті мен жоғары 

саналы тәртібін қалыптастыруға, оларды процестерді құқықтық реттеудің негізгі жолдарымен 

таныстыруға бағытталған. 
«Қоршаған орта туралы ғылым және қоғам» экология мен өмір тіршілігінің қауіпсіздігінің 

теориялық және әдіснамалық негіздерін, оның дамуының антропогендік және табиғи үрдістері 

барысында болатын ортаның өзгеруін зерттеудің әртүрлі тәсілдерін, экологиялық мәселелерді шешудің 

мүмкін жолдарын және т.б. қарастырады. 
«Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» білім алушылардың бойында 

парасаттылық, адалдық, сатылмаушылық туралы кешенді түсінігін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы тұрақты мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қазіргі заманғы 

білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған; адамгершілік, зияткерлік, мәдени даму және жеке 

тұлғаның сыбайлас жемқорлықты қабылдамауының белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру 

мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім берудің 

негізгі бағыттарын зерделеуге бағытталған. 
Ұйымдарды басқарудың тиімді әдістерін зерттеу және жеке тұлғаның өзін-өзі бағалау құралын 

енгізу көшбасшылық құзыреттерді қалыптастыру үшін өзектілікке ие болады. «Көшбасшылық» оларды 

тұрақты бәсекелестік артықшылығы болып табылатын күшке айналдыра бастайтын адамдар тобынан 

команда құру үшін қажет. Көшбасшылар өз командасының қатысушыларын бүкіл команданың ортақ 

күш-жігерін үйлестіруге, үздік жеке нәтижелерге жетуге ұмтылуға бағыттайды. 
11 Модуль мақсаты 

М1 Қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; 

мемлекеттілік пен тарихи-мәдени үдерістердің қалыптасуы мен даму мәселелеріне білім 

алушылардың  назарын аудару. 
М 2 Білім алушылардың  болашақ кәсіби іс-әрекет контекстінде философия туралы, оның негізгі 

бөлімдері, мәселелері және оларды зерттеу әдістері туралы толық түсінігін қалыптастыру. 
М 2.1 Білім алушылардың   сана-сезімінің ашықтығын, өзіндік ұлттық коды мен ұлттық сана-

сезімінің түсінігін, рухани жаңғыртуды, бәсекеге қабілеттілікті, реализм мен прагматизмді, 

тәуелсіз сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды, әділдік, абырой және еркіндік сияқты 

негізгі дүниетанымдық ұғымдарды меңгеруге, сондай-ақ төзімділік құндылықтарын, 

мәдениетаралық диалог пен бейбітшілік мәдениетін дамытуға және нығайтуға қалыптастыру. 
М 3 Ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриоттық рухтың, тарихи сананың және әлеуметтік 

есте сақтаудың жоғары деңгейі бар мамандардың жаңа буынын, қоғамның әлеуметтік белсенді 

мүшелерін; басқа мәдениет өкілдерінің сындарлы диалог құруға қабілетті, біздің 

мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау бойынша белсенді және 

шешуші іс-қимылдарға дайын кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік рухын тәрбиелеу. 
М 3.1 Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту мемлекеттік бағдарламасымен анықталған 

қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контекстінде білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. 
М 4 Білім алушыларда қаржылық құқық саласында қазіргі заманғы іргелі білімді қалыптастыру. 

Қаржы-құқықтық қатынастар саласында теориялық негіздер мен практикалық дағдылардың 

базалық білімін қалыптастыру. Қаржы-құқықтық қатынастарды ұйымдастырудың негізгі 

ұғымдарын, қағидаттары мен әдістерін зерделеу, қаржы жүйесінің құрылымы мен құрамдас 

бөліктері, оның элементтерінің өзара іс-қимылы және оларды заңнамалық ресімдеу туралы 

түсінік қалыптастыру. 

М 4.1 «Адам-қоғам-табиғат» жүйесіндегі өзара әрекеттесудің негізгі заңдылықтарын зерттеу және 

ондағы элементтердің өзара әрекеттесуінің оңтайлы моделін құру негізінде адам өмірінің 

табиғи және жасанды жағдайларында өмір сүрудің бейімделу моделін қабылдау шарты ретінде 

экологиялық ойлау негіздерін игеру. 
М 4.2 Білім алушылардың  сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы мен өсуіне және сыбайлас 

жемқорлық көріністерін азайту мен жою бойынша ұсыныстар жасай білуіне ықпал ететін 

себептер мен жағдайларды қажетті білім мен дағдыларды алуы. 
М4.3 Білім алушылардың тиімді көшбасшылығының маңызды факторларын анықтау тәсілдерін 

қалыптастыру үшін қажетті білім, білік, дағды мен құзыреттілік кешенін қалыптастыру, 

басқару, Менеджмент және көшбасшылық принциптерін анықтау, топтық жұмысты 

ұйымдастыру динамика және команданы қалыптастыру принциптері. 
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12 Оқыту нәтижесі 
Код ОН сипаттамасы Мақ

сатта

р 
коды 

КК1 

 

Тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі кезеңдерін білуді 

көрсете алады; тарихи өткен оқиғалар мен оқиғаларды сыни талдау арқылы адамзат 

қоғамының жалпы дүниежүзілік тарихи дамуының парадигмасымен салыстыра 

алады; Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын Тарихи 

сипаттау және талдау әдістерін меңгереді; тарихи өткенді және дәлелденген ақпаратты 

талдау негізінде қазіргі заманғы мәселелерді шешу мүмкіндігін ұсынады; қазіргі 

қазақстандық даму моделінің ерекшеліктері мен мәнін талдай алады.; мәдениаралық 

диалог пен рухани мұраға ұқыпты қарым-қатынастың практикалық әлеуетін анықтау; 

қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырудағы тарихи білімнің негізін 

қалаушы рөлін негіздеу; қазіргі қоғамның өзара түсіністік, толеранттылық және 

демократиялық құндылықтары басымдықтарында жеке азаматтық ұстанымын 

қалыптастыру. 

М1 

КК2 

 

Философияның тарихи дамуы контекстінде онтология мен метафизиканың негізгі 

мазмұнын сипаттай алады; шындықты философиялық ұғынудың ерекшелігін 

түсіндіре алады; табиғи және әлеуметтік әлемді философиялық ұғыну мен зерттеудің 

өнімі ретінде дүниетанымды негіздейді; әлемді ғылыми және философиялық таным 

әдістерін жіктей алады; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны 

мен спецификалық ерекшеліктерін түсіндіре алады; Қазіргі әлемдегі адамның 

әлеуметтік және тұлғалық болмысының құндылықтары ретінде негізгі дүниетанымдық 

ұғымдардың рөлі мен мәнін; этикалық шешімдерді қабылдау және негіздеу үшін 

медиатекстердің, әлеуметтік-мәдени және тұлғалық жағдайлардың философиялық 

аспектісін талдау; қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзінің 

адамгершілік ұстанымын тұжырымдау және сауатты дәлелдеу; кәсіби саладағы 

мәселелердің философиялық мазмұнын анықтау үшін өзекті зерттеу жүргізу және 

талқылау үшін нәтижелерді таныстыру. 

М2 
М2.1 

КК3 Модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) оқу пәндерін 

қалыптастыратын ғылымның барлық салаларында пәндік білімді (ұғымдар, идеялар, 

теориялар) түсіндіруге және түсіндіруге қабілетті; әлеуметтік-саяси модуль пәндерін 

базалық білім жүйесіндегі интеграциялық үдерістердің өнімі ретінде қоғамның 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарын түсіндіру; нақты оқу пәнінің контекстінде және 

модуль пәндерінің өзара іс-қимыл рәсімдерінде зерттеудің ғылыми әдістері мен 

тәсілдерін қолдануды алгоритмді түрде ұсыну; оқытылатын пәндердің ғылыми 

салалары теориялары мен идеяларының мазмұны негізінде әлеуметтік 

коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайлардың табиғатын түсіндіру; қазақ 

қоғамының, саяси бағдарламалардың әртүрлі даму кезеңдері туралы ақпаратты дәлелді 

және,әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін 

олардың қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы рөлі контекстінде талдау; қазақстандық 

қоғамның құндылықтар жүйесімен, қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және 

этикалық нормаларымен арақатынасы тұрғысынан коммуникацияның әртүрлі 

салаларындағы түрлі жағдайларды талдау; қоғам зерттеулерінің әртүрлі типтерінің 

стратегияларын ажырату және нақты мәселелерді талдау үшін әдіснаманы таңдауды 

негіздеу;әлеуметтік-гуманитарлық типті белгілі бір ғылым тұрғысынан қоғамдағы 

қарым-қатынастардың нақты жағдайын бағалау, мүмкін болатын тәуекелдерді ескере 

отырып, оның даму перспективаларын жобалау;қоғамдағы, соның ішінде кәсіби 

социумдағы қақтығысты жағдайларды шешу бағдарламасын әзірлеу; 

коммуникацияның әр түрлі салаларында зерттеу жобалау қызметін жүзеге асыру, 

қоғамдық құнды білімді жинақтау; әлеуметтік-гуманитарлық, оны 

таныстыру;әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дұрыс айту және 

дәлелді түрде айту. 

М3 
М3.1 

КК4 Қаржылық құқықтың мәні мен міндеттерін түсінуге қабілетті, қаржылық құқықтық 

қатынастарды реттейтін қолданыстағы заңнамаларға ие; нормативтік актілерді дұрыс 

пайдалану дағдыларының тұжырымдалуын көрсете алады. 

М4 
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КК5 

 

Меңгеруі тиіс: әлеуметтік экология бойынша міндеттерді шешуде консультативтік 

көмек көрсету дағдысы; жүйелі-әрекеттік тәсіл әдіснамасын пайдалана отырып, 

зерделенген жүйелілікте, оның ішінде жаңа жағдайларда іс-әрекеттерді өз бетінше 

орындау дағдысы. 

М4.1 
 

КК6 Сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторларын тануға, оның әртүрлі көріністерін 

ашуға қабілетті, сыбайлас жемқорлық саласындағы қолданыстағы заңнаманың 

құқықтық құжаттарын басшылыққа ала алады, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 

талдай алады, дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негізінде кәсіби қызметті байланыстырады, тұлғаның сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру кезінде парасаттылық, қазіргі кезеңдегі 

адалдық сияқты қасиеттерді қалыптастыра алады. 

М4.2 

 

КК7 Көшбасшылықтың принциптері мен әдістері туралы ақпаратты негізді түрде баяндай 

алады, көшбасшылық саласындағы негізгі тұжырымдамаларды түсіндіреді, күшті және 

әлсіз жақтарын талдай алады, қызметкерлерді басқару үдерісінде көшбасшылық 

проблемасын шешу әдістерін құрастыра алады, көшбасшы мен басшы рөлдерінің 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстыра алады, көшбасшылықтың негізгі 

тұжырымдамаларының ережелерін практикада бағалайды. 

М4.3 

13 Оқыту әдістері 

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

ақпараттық жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, 

инновациялық оқыту технологиялары аясында өткізіледі; 
2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың өзіндік жұмысы, соның ішінде 

оқытушының басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 
14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

 Модульді іске асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 
1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту;  
2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 
3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары;  
4) кейс-стади;  
5) Жоба әдісі; 
6) презентация 

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 (RD 1 және RD2) 

баллдарының орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 
Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің 

әрбір тақырыбына білім алушылардың оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау 

аудиторлық ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, 

емтихандар, практикалық және зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 
Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 
И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
                 2 
мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 
РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 
Э - емтихан бағасының пайызы. 

16 Әдебиеттер 
Негізгі және қосымша әдебиеттер модульді құрайтын пәндердің силлабустарында келтіріледі. 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017.  
2. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б. – Алматы, Қазақ университеті, 
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2016. – 264 с.  
3. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] /А.Барнард; ауд.Ж.Жұмашова,2018.-240 

б.  

4. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б. 
5. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl  Orda, 2015.-328с.  
6. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010.  

7. Назарбаев Н.А. Стратегия Казахстан–2050. Новый политический курс состоявшегося государства Акорда-

14.12.2012. 
8. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» –  Астана: Деловой 

мир Астана, 2014. 

9. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания. – Астана, 2017. 
10. НазарбаевН.А. 7 граней Великой степи. Астана-2018. 
11. Бертран Р. «История западной философии» – М.: Издатель  Litres, 2018. – 1195 с. 
12. Масалимова А.Р., Алтаев Ж.А., Касабек А.К. «Казахская философия». Учебное пособие. – Алматы, 

2018. 
13. Джонстон Д. «Краткая история философии/пер. Е.Е. Сухарева. - М.: Астрель, 2010. – 236 с. 
14. Барлыбаева Г.Г. «Эволюция этических идей в казахской философии». – Алматы, 2011.  
15. Зотов А.Ф. «Современная Западная философия».– М.: Высшая школа, 2012. 

16. Рысбекова   С.  Социальная  модернизация  традиционного  общества  в  Казахстане  (1920-1936  

гг.)  // Издательство «Арыс», Алматы, 2013. 
17. Оралова А.Т., Ауелбекова А.Ж. Экология и устойчивое развитие. учеб. ПособиеКарагандинский 

государственный технический университет. - Караганда: Изд-во КарГТУ, 2016. –100 с. 

18. Гурова, Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019 

19. Антикоррупционная политика: учебное пособие / под ред. Г.А.Сатарова. – М., 2014. – 368 с. 
20. Дулатбеков Н.О. и др. Основы государства и права современного Казахстана. Учебное пособие. Астана: 

Фолиант, 2015. 

21. Промышленная экология: учебное пособие / под ред. Гарин В. М., 2013, Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут. – 328 с.  
22. Промышленная экология: учебное пособие / под ред. Гридэл Т.Е., 2012, ЮНИТИ-ДАНА. – 527 с.  

23. Охрана окружающей среды и основы природопользования: учебное пособие /  под ред. Смирнова 

Е.Э., 2012, Санкт Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ. 

– 48 с.  

24. С.В.Ефремов «Управление техносферной безопасностью» - СПб.: Питер, 2013. 
25. Промышленная экология: учебное пособие / Б.С.Ксенофонтов, Г.П.Павлихин, Е.Н.Симакова. - М.: 

ФОРУМ: Инфра-М, 2013. - 208 с.  
26. Гусельников М.Э., Бородин Ю.В. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг: учебное пособие. Томск: ИПФ ТПУ, 2008. 
27. Инструкция по организации и ведению Гражданской обороны РК. – Алматы: АЧС РК, 

Республиканские курсы ЧС и ГО, 2009.  

28. Инструкция о формированиях Гражданской обороны и примерные нормы оснащения (табелизации) 

их материально-техническими средствами. – Алматы: МЧС РК, 2012. 
29. Ралов И.Н., Утепов Т.Е. Аварийно-спасательное дело. Методические указания к практическим 

занятиям. – Алматы: КазНТУ, 2011.  

30. О Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике 

Казахстан. Информационно-справочное пособие. – Алматы: Министерство по ЧС РК. Республиканские 

курсы ЧС и ГО, 2009. 

31. Дональд Ф. Куратко. Предпринимательская теория, процесс, практика. Астана, 2018. На базе 100 

новых учебников «Национальное бюро переводов». – 476 с. 
32. Баймұхашева М.Қ., Избасарова Л.Б., Нұрмуханбетова Л.Қ.  Предпринимательство: учебное пособие 

/ Атырау, 2016. – 226 с. 

33. Основы бизнеса (предпринимательства): учебник /  под ред. Н.Ю.Круглова. - М.: КноРус, 2018. – 77 

c. 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 
1 Модуль коды MYaP 02 
2 Модуль атауы  ТІЛГЕДАЙЫНДЫҚМОДУЛІ 

1) K(R)Ya 1105 Қазақ (орыс) тілі(ЖБП/МК, 10 кредит) 
2) IYa 1106 Шет тілі (ЖБП/МК, 10 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Кущегалинова А. К.,Сагындыкова А.И. 
4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 
Базалық факультет 

5 Модульды жүзеге асыруға 

қатысушы басқа да кафедралар 
кафедра %участия 

Базалық факультет 100 
6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 
1,2 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс және шетел тілдері 
8 Академиялық кредиттер саны 20 кредит/600 сағат 
9 Модульдың пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы, шет тілдері 
B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Тілдік дайындық  модулі тілді үйренудің жаңа форматына және рухани жаңғырудың 

жалпыұлттық идеясы шеңберінде білім алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған, үштілділіктің мемлекеттік бағдарламаларын 

іске асыру контексінде тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіптік, мәдениетаралық қарым-қатынас 

салаларында үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) когнитивті және коммуникативтік қызметті 

жүзеге асыруға қабілетті білім алушының тілдік тұлғасын дамытуға арналған. Модуль білім 

алушыны әлемдік деңгейдегі білім трансляторы, пайдаланылуы мен трансферті елді 

жаңғыртуды және болашақ маманның жеке мансаптық өсуін қамтамасыз етуге қабілетті озық 

заманауи технологиялар ретінде әлемдік мәдениеттер мен тілдерге толерантты қарым-

қатынасқа бағыттайды. Бұдан басқа, модуль бағдарламасы білім алушыны деңгейлік 

дайындыққа сәйкес сөйлеу қызметінің түрлерін табысты меңгеруге, тұрмыстық, әлеуметтік-

мәдени және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында тілді меңгеру дағдыларын 

қалыптастыруға және жетілдіруге, коммуникативтік мақсат пен қарым-қатынастың кәсіби 

саласына сәйкес ауызша және жазбаша тіл өндірісі дағдыларын қалыптастыруға бағыттайды. 
11 Модуль мақсаттары 
М1  Шет тілді білім беру үрдісінде студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік 

құзыреттілігін жеткілікті деңгейде (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық 

жеткіліктілік деңгейінде (В1, жалпыеуропалық құзыреттілік) қалыптастыру.  Курс аяқталған 

кезде білім алушылардың дайындық деңгейіне байланысты жалпы еуропалық 

құзыреттіліктің В2 деңгейіне жетеді, стартта білім алушылардың тілдік деңгейі В1 жалпы 

еуропалық құзыреттіліктің деңгейінен жоғары. 
М2 Тілді пайдаланудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттерін қалыптастыру 

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

сапалы меңгеруді қамтамасыз ету. Дайындық деңгейіне байланысты білім алушы курсты 

аяқтаған сәтте модуль бағдарламасының белгіленген талаптарына сәйкес оқу нәтижелеріне 

қол жеткізуі тиіс. 
12 Оқыту нәтижесі 
Код ОН сипаттамасы Мақсаттар 

коды 

34. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: учебник и практикум / 

под ред. Е.Ф. Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. – 420 c. 
35. Марк Т. Корпоративная культура и лидерство. - М.: Альпина Бизнес Букс (Юнайтед Пресс), 2017.–

164 c. 

36. Дэвид Хэнна. Лидерство на все времена. Результаты сегодня - наследие на века. – М.:СПб.: Питер, 

2015. – 321c. 
37. https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u15.pdf 
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КК8 

 

 

әріптестің, осы деңгейдегі мәтін авторларының коммуникативтік ниеттерін 

түсінудің тұжырымдамалық негіздерін жүйелендіреді, сөйлеу түріне сай 

логикалық құрылымы бар сөйлеу/коммуникация формалары мен типтерін 

салыстырады және таңдайды, тиісті тілдік құралдарды дұрыс іріктеумен және 

орынды пайдаланумен, олардың оқылатын тілдің әлеуметтік-мәдени 

нормаларына сәйкестігін ескере отырып, өзінің коммуникативтік ниеттерін 

барабар білдіреді. 

М1 

КК9 

 

нақты фактілерді қолдану деңгейін, беделді пікірге сілтемелерді жіктейді; 
тілдік мінез-құлқы коммуникативтік және когнитивті ақталған, стилистикалық 

ерекшелікті оқуға көңіл бөле отырып, қазақ, орыс және шет тілінің даму 

заңдылықтарын анықтайды, ғылыми және әлеуметтік сипаттағы мәтіндердегі 

оқиғалардың себептері мен салдарларын лингвистикалық сипаттау мен 

талдау  тәсілдерін меңгерген,  
зерттелетін тілде дәлелді ақпаратты пайдалану негізінде қазіргі мәселелерді 

шешу мүмкіндігін білдіреді. 

М1 

КК10 

 

тілдік материалды осы деңгей үшін жеткілікті дәлелді тілдік құралдармен 

дәлелді түрде қолданады,  
жіберілген қателіктерді 75% қатесіз айтқан кезде өз уақытында және өз бетінше 

түзетеді, коммуникативтік акт құру стратегиясы мен тактикасын меңгерген, 

сөйлеу тақырыбы шеңберіндегі лексикалық жеткіліктілікке және 

грамматикалық нақтылыққа сүйене отырып, сөзді дұрыс интонациялық 

ресімдейді. 

М1 

КК11 Қабілетті: 
лексиканы, грамматикалық білім жүйесін және интенцияның прагматикалық 

мазмұнын толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдау 

және қолдану, 
мәтіннің нақты мазмұнын беру, тұжырымдар тұжырымдай білу, барлық 

мәтіннің және оның жекелеген құрылымдық бөліктерінің қорытынды бөлігін 

сипаттай алу, 
мәтіндік ақпаратты түсіндіру, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, 

қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби мәтіндердің стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін ашу. 

М2 

КК12 Біледі: 
қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпарат сұрату және хабарлау, сөйлеу 

қатынасына қатысушылардың іс-әрекетін бағалау, таныс немесе бейтаныс 

сұхбаттасқа әсер ету үшін ақпаратты пайдалану, 
тілдік және мәдени қарым-қатынас ерекшеліктеріне сәйкес жеке, әлеуметтік 

және кәсіби құзыреттіліктерді көрсету, 
пікірталастарда этикалық, мәдениеттану және әлеуметтік маңызды мәселелерді 

талқылау, өз көзқарасын білдіре білу, оны негіздеу, қатысушылардың пікірін 

сыни бағалау, 
жеке қажеттіліктерді (тұрмыстық, оқу, әлеуметтік, мәдени, кәсіби) іске асыру, 

этикалық тұрғыдан дұрыс, мазмұндық тұрғыдан толық, тиісті лексика-

грамматикалық және прагматикалық деңгейде өз ұстанымын білдіру 

мақсатында қарым-қатынастың түрлі жағдайларына қатысуға қабілетті болу. 

М2 

КК13 Қабілетті: 
лексиканың жеткілікті көлемін, грамматикалық білім жүйесін, интенацияларды 

білдірудің прагматикалық құралдарын білу негізінде қарым-қатынас пен 

танымның белгілі бір міндеттерін шешу үшін тілдік және сөйлеу құралдарын 

дұрыс таңдау мен пайдалануды жүзеге асыру, 
мәтіннің фактологиялық мазмұнын беру, олардың тұжырымдамалық ақпаратын 

қалыптастыру, барлық мәтіннің де, оның жекелеген құрылымдық 

элементтерінің қорытынды білімін (прагматикалық фокус) сипаттау, мәтіннің 

ақпаратын түсіндіру, сертификаттық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени 

мәтіндердің стильдік және жанрлық, қарым-қатынастың қоғамдық саяси, 

ресми-іскерлік және кәсіби салалары 

М1, М2 
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КК14 Қабілетті: 
қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты сұрату және хабарлау, 

қатысушылардың іс-әрекеттері мен әрекеттерін бағалау, сертификаттық 

талаптарға сәйкес таным және қарым-қатынас жағдайларында сұхбаттасушыға 

әсер ету құралы ретінде ақпаратты пайдалану, 
жеке, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жағдайында тіл, мәдениет, қарым-

қатынас саласының ерекшелігіне, сертификаттық талаптарға сәйкес тілдік 

мінез-құлық бағдарламаларын құру, пікірталастарда этикалық, мәдени, 

әлеуметтік маңызды мәселелерді талқылау, өз көзқарасын айту, оны дәлелді 

түрде қорғау, сұхбаттасушылардың пікірін сыни бағалау. 

М1,М2 

13 Оқыту әдістері 

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

технологияның, ақпараттық жүйелердің және интерактивті түрде соңғы 

жетістіктерді пайдалана отырып, инновациялық оқыту технологиялары аясында 

өткізіледі; 
2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның 

ішінде оқытушының басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 

 

14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

 Модульді іске асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен 

технологиялары: 
1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студенттік 

орталықтанған оқыту;  
2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 
3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары;  
4) кейс-стади;  
5) жоба әдісі; 
6) презентация 

 

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 (RD 1 және 

RD2) баллдарының орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен 

бағаланады. 
Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін 

оқу пәнінің әрбір тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі 

тексеру. Ағымдағы бақылау аудиторлық ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін 

ұйымдардың міндеттерін орындау, емтихандар, практикалық және зертханалық 

жұмыстарды орындау түрінде жүзеге асырылады. 
Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 
И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
                 2 
мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 
РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 
Э - емтихан бағасының пайызы. 

 

16 Әдебиеттер 
Негізгі және қосымша әдебиеттер модульді құрайтын пәндердің силлабустарында келтіріледі. 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Абдуова Б.С., Асанова Ұ.О. Қазақ тілі: Орыс тілді топтарға арналған оқу құралы.- Астана, 2017. – 

282 б. 

2. Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т., Досмамбетова Г.Қ., Салыхова Б.О., ХазимоваӘ.Ж..Қазақ 

тілі: ортадан жоғары деңгейге арналған оқулық. Ұлттық тестілеу орталығы. – Астана, 2017. 

3. Қазақ тілі (тіл үйренушілердің В1 және В2 деңгейлеріне арналған): орыс тілді топтарға арналған 

оқу құралы./ Қ.С. Құлманов, Б.С.Абдуова, т.б. – Астана, 2015.- 298 б. 
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4. 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. 

5. Ахмедьяров К.К. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений 

университетов. Алматы, 2012. 

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

7. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge University Press. – 2005.  

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

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

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

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

11. Виктория Фромкина. Тіл біліміне кіріспесі. Астана, 2018. 

12. Большунов А.Я., Киселева Н.И., Марченко Г.И., Новиков А.В., Тюриков А.Г., Чернышова Л.И. 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ: учебник для бакалавров / Под редакцией доцента Л.И. Чернышовой. 

- М.: Финансовый университет, Департамент социологии, 2018. – 338 с. 

13. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 271 с.  

14. Новикова.Л.А. Особенности формирования профессиональной межкультурной компетентности 

студентов вуза в процессе обучения иностранным языкам // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The 

Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал.2015. № 3 ART 2334. URL: 

http://www.emissia.org/offline/2015/2334.htm. 

15. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge University Press. – 2005.  

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

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

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

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

19. Виктория Фромкина. Тіл біліміне кіріспесі. Астана, 2018. 

 

 
А:    БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 
1 Модуль коды MFN 03  
2 Модуль атауы  АТ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ МОДУЛІ  

1) ME 1201Экономикадағы математика (БП/ЖК, 5 кредит) 
2) IKT 3107 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) (ЖБП/МК, 5 кредит) 
3) BISNgP 4301 Мұнай-газ өндірісіндегі бухгалтерлік ақпараттық 

жүйелер / BISSP 4301  Кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелері Major* /SBT 4301 Қазіргі заманғы банктік 

технологиялар Minor* (КП/ТК, 6 кредит) 
3 Модуль 

жасақтаушылары 
Рахатова Р.М., Коданова Ш.К., Кадырбергенова А.К. 

4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 
Базалық факультеті, Ақпараттық технологиялар факультеті, 

Бизнес мектеп 
5 Модульды жүзеге 

асыруға қатысушы 

басқа да кафедралар  

кафедра % участия 

Ақпараттық технологиялар 35 

Базалық факультет 30 

Бизнес мектеп 35 

6 Модульды игеру 

ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

1,7 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс, ағылшын 
8 Академиялық 

кредиттер саны 
16 кредит/480 сағат 

9 Модульдың 

пререквизиттері 
Орта білім беру бағдарламасы, Бухгалтерге арналған Excel 

(тәжірибе) 

http://www.americancorpus.org/
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B: БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 
10 Модуль сипаттамасы 

Математика қолданбалы есептерді шешудің қуатты құралы және ғылымның әмбебап тілі ғана 

емес, сонымен бірге жалпы мәдениеттің элементі болып табылады.  Сондықтан математикалық білім 

казіргі экономисттерді іргелі оқыту жүйесіндегі маңызды компонент ретінде қарастырылуы керек. 
Мұнай-газ бизнесі және IT саласының модулі цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі заманғы 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды зерделеудің жаңа форматына, жаңа "цифрлық" 

ойлауды қалыптастыруға, түрлі қызмет түрлерінде қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдаланудың білімдері мен дағдыларын алуға, түрлі бейіндегі және ауқымдағы 

ұйымдардың IT-инфрақұрылымын басқару және дамыту саласындағы теорияны, әдістер мен 

технологияларды игеруге, сондай-ақ тиімді жұмыс пен АТ-инфрақұрылымын жаңғыртуда практикалық 

дағдыларды алуға бағытталған. 
Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы әртүрлі бейіндегі және ауқымдағы ұйымдарды 

басқару және дамыту саласындағы білімді, әдістер мен технологияларды арттыруға, сондай-ақ қазіргі 

заманғы бағдарламалық қосымшалардың практикалық дағдылары мен білімін алуға ықпал етеді. 
11 Модуль мақсаты 

М1 Логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; математикалық формализацияланған 

есептерді зерттеу және шешу тәсілдерін меңгеру; қарапайым сандық әдістерді меңгерді, 

қажет болған жағдайда компьютерлік технологияны қолдана отырып, экономикалық 

есептерді қосымшалармен модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық 

аппаратты игерді, математикалық әдістерді игерді, бұл білім алушылардың маман ретіндегі 

болашақ іс-әрекеті саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға 

мүмкіндік береді, экономикалық мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдылары мен 

дағдыларын қалыптастырады, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздеуге ұмтылысты 

дамытады. 

М2 Процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін, ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу 

әдістерін, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдерін 

қалыптастыру. 

М3 Білім алушыларда мұнай-газ субъектілері мен кәсіпкерлік субъектілерінде есеп жүргізу 

бойынша негіз қалаушы білімді қалыптастыру және бағдарламалық қамтамасыз етудің 

көмегімен есепке алу процесін жүзеге асыру мен қаржылық есептілікті жасаудың 

тәжірибелік дағдыларын алу. 

М3.1 Банктік ақпараттық жүйелер мен технологияларды құрудың негізгі тұжырымдамаларын 

қарастыру, білім алушыларды қашықтықтан банктік қызмет көрсетумен және корпоративтік 

жүйелердегі ақпараттық процестермен және ақпараттық байланыстармен таныстыру. 
12 Оқыту нәтижесі 
Код ОН сипаттамасы Мақсаттар 

коды 
КК15 Математикалық есептерді шешудің негізгі формулалары мен әдістерін білу 

негізінде логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; мамандық бойынша 

жұмыс істеу үшін қажетті математикалық әдістерді түсіну, қажетті есептеу 

құралдарын (компьютерлер, анықтамалықтар, кестелер) таңдау және 

пайдалану. Классикалық және қазіргі заманғы математиканың іргелі 

ұғымдарын, заңдары мен теорияларын, нақты есептерді шешудің әдістері 

мен әдістерін меңгеруі, бастапқы дағдыларды, қолданбалы математикалық 

есептерді зерттеуді дамытуы тиіс. 

М1 

КК16 Ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық интернет 

ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; деректерді 

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

бағдарламалық және аппараттық қамтылымын қолдана білу; заманауи 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, 

мамандығы бойынша жобалау қызметін жүзеге асыра алады. 

М2 

КК17 Қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді 

жинауды, талдауды және өңдеуді жүзеге асыруға, қойылған міндетке сәйкес 

экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық құралдарды таңдауға, 

есептеулер нәтижелерін талдауға және алынған қорытындыларды негіздеуге, 

М3 
М3.1 
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талдамалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін қазіргі заманғы 

техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалануға 

қабілетті.  
Коммуникативті мәселелерді шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды қолдана алады, экономикалық мәселелерді 

шешуге қажетті банктік деректерді жинауға, талдауға және өңдеуге, 

заманауи банктік технологияларды қалыптастыруға байланысты 

операцияларды жүргізуге қабілетті. 
13 Оқыту әдістері 

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

ақпараттық жүйелердің және интерактивті түрде соңғы жетістіктерді пайдалана отырып, 

инновациялық оқыту технологиялары аясында өткізіледі; 
2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушылардың  өзіндік жұмысы, соның ішінде 

оқытушының басшылығымен, жеке кеңес беру (СОӨЖ) 
14 Оқыту әдістері мен технологиялары 

 Модульді іске асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 
1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті тәсілге негізделген студенттік орталықтанған 

оқыту;  
2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 
3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары;  
4) кейс-стади;  
5) жоба әдісі; 
6) презентация 

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 (RD 1 және RD2) 

баллдарының орташа мәндерінен тұрады, олардың әрқайсысы 100 баллмен бағаланады. 
Прогресстің ағымдық мониторингі - оқу сабақтарын өткізетін мұғалім өткізетін оқу пәнінің 

әрбір тақырыбына білім алушылардың  оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау 

аудиторлық ноталарды тексеру, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың міндеттерін орындау, 

емтихандар, практикалық және зертханалық жұмыстарды орындау түрінде жүзеге 

асырылады. 
Пән бойынша қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады: 
И% = РД 1+ РД 2 х 0,6 + Э х 0,4 
                 2 
мұнда: РД 1 - 1-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 
РД 2 - 2-ші қабылдау рейтингісін бағалаудың пайыздық мазмұны; 
Э - емтихан бағасының пайызы. 

16 Негізгіәдебиеттер: 

1. Paul, B. MATHEMATICS  Математика: pupil's book 3A / Broadbent Paul.- London: 

Macmillan Publishers Limited, 2010.- 112 с.  

2. Айдос, Е.Ж. Жоғары математика - 3. 3 кітап: оқулық / Е.Ж. Айдос.- Алматы: 

Бастау, 2015.-  

552 б.- (Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министірлігі).  

3. Айдос, Е.Ж. Жоғары математика – 1.1 кітап: оқулық / Е.Ж. Айдос.- Алматы: 

Бастау, 2015.- 320 б.- (Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министірлігі).     

4. Айдос, Е.Ж. Жоғары математика - 2 . 2 кітап: оқулық / Е.Ж. Айдос.- Алматы: 

Бастау, 2015.-  

520 - (Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министірлігі).  
5. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., 

Duisebekova K.S., Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. Information and 
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communication technologies. Textbook: in 2 parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 

588 p., ISBN 978-601-7911-03-4 (A textbook in English with the stamp of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan) 

ИТСервис-менеджмент, введение.  
6. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., 

Duisebekova K.S., Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. Information and 

communication technologies. Textbook: in 2 parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588 p., 

ISBN 978-601-7911-04-1 (A textbook in English with the stamp of the Ministry of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan). 
7. Urmashev B.A. Information and communication technology: Textbook / B.A. Urmashev. – 

Almaty, 2016. - 410 p., ISBN 978-601-7940-02-7 (A textbook in English with the stamp of the 

Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan). 

8. Lorenzo Cantoni (University of Lugano, Switzerland), James A. Danowski (University 

of Illinois at Chicago, IL, USA) Communication and Technology, 576 p. 

9. Нурпеисова Т.Б., Кайдаш И.Н. ИКТ. Учебное пособие / Алматы, изд-во Бастау, 

2017, 183 с. 

10. Nurpeisova T.B., Kaidash I.N. ICT, Almaty, Bastau, 2017. 241 p. 
11. Рабочая тетрадь по курсу «Информационные бухгалтерские системы»Ульянова Н.В.М.: 

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020. — 72 с.ISBN 978-5-906932-

52-5        

12. Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина Г.А. Управление развитием информационных 

систем. - М.: Горячая линия-Телеком, 2009. 

13. Ингланд Р. Введение в реальный ITSM; Пер. с англ – М.: Лайвбук 2010. 

14. Варфоламеева А.О., Коряковский А.В., Романов В.П. Информационные системы 

предприятия: Уч. пос..-М: Инфра-М, 2017. – 332 c. ISBN 978-5-16-012274-8. 

15. Вдовенко Л.А. Информационная система предприятия: Уч. пос./Л.А.Вдовенко-2-е 

изд., пераб. и доп.-М.:Вузовский уч., 2016. – 465 c. ISBN 978-5-9558- 0329-6. 

16. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы в экономике: Учебник – 

Дашков и К, М.2012 
Қосымша әдебиеттер: 

1. Brynjolfsson, E. and A. Saunders (2010). Wired for Innovation: How Information 

Technology Is Reshaping the Economy. Cambridge, MA: MIT Press. 

2. Вилкинсон П., Джонсон Б. Управление ITSM-проектами от лукавого; Пер. с англ. 

- М.: Лайвбук, 2012. 

А.Н. Бирюков Лекции о процессах управления информационными технологиями, 

М.: Бином, 2010. 

 

 
А:    БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 
1 Модуль коды MZOZh04 

2 Модуль атауы  "САЛАУАТТЫ  ӨМІР САЛТЫ"  МОДУЛІ 

FK1(2)108 Дене шынықтыру (ЖБП/МК, 8 кредит) 
3 Модуль жасақтаушылары Казиев Аскар Халимолаевич 
4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 

Базалық факультеті 

5 Модульды жүзеге асыруға 

қатысушы басқа да 

кафедралар 

кафедра қатысу %  

Базалық факультеті 100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 

1,2,3,4 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер 8 кредит/240 сағат 
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саны 
9 Модульдың 

пререквизиттері 

Орта білім беру бағдарламасы 

В. БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ АҚПАРАТ 
10 Модуль сипаттамасы 

Модуль білім беру саласындағы әлемдік стандарттарға сәйкес физикалық дайындықты 

қарастыратын "дене шынықтыру" жалпы білім беру пәнін оқуға бағытталған. Модуль пәнді меңгеру 

деңгейіне қойылатын талаптар контекстінде барлық оқу мерзімінде дене тәрбиесі процесінде оқытушы 

мен студенттің бірлескен ынтымақтастығын анықтайды. Оқыту кезеңінде студенттің жалпы мәдениеті 

мен кәсіби дайындығының құрамдас бөлігі бола отырып, дене тәрбиесі білім берудің гуманитарлық 

компонентіне міндетті бөлім болып табылады, оның маңыздылығы рухани және дене күшін үйлестіру, 

денсаулық, дене және психикалық әл-ауқаты, дене бітімінің жетілуі сияқты жалпыадамзаттық 

құндылықтарды қалыптастыру арқылы көрінеді. 
          Модуль мазмұны білім алушыларды төрт оқу бөлімі бойынша бөлуге сәйкес келеді: негізгі, 

дайындық, арнайы (емдік дене шынықтыру топтары), спорттық. Білім алушыларды оқу бөлімдеріне 

бөлу оқу жылының басында жынысын, денсаулық жағдайын, дене бітімінің дамуын, дене бітімі мен 

спорттық дайындығын ескере отырып жүргізіледі. Бір оқу бөлімінен (тобынан) басқа білім 

алушылар оқу жылы немесе семестр аяқталғаннан кейін ауыса алады. Білім алушыларды ауруына 

байланысты дайындық және арнайы медициналық оқу бөлімдеріне ауыстыру оқу жылының кез 

келген уақытында жүзеге асырылуы мүмкін. Негізгі және дайындық оқу бөлімдерінде білім 

алушылар жалпы дене шынықтыру дайындығының оқу топтарына және спорт түрлері бойынша 

топтарға бөлінеді. Дайындық тобына дене жағдайының төмен деңгейі немесе денсаулық жағдайында 

шамалы ауытқуы бар білім алушылар бөлінеді.Арнайы оқу бөлімшесінде медициналық тексеру 

деректері бойынша жатқызылған білім алушылар арнайы медициналық топқа немесе емдік дене 

шынықтыру тобына бөлінеді. 
11 Модуль мақсаттары 
М1 Студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру және кәсіби қызметке 

дайындық үшін денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің 

құралдары мен әдістерін мақсатты пайдалану қабілеті; болашақ еңбек қызметінде физикалық 

жүктемелерді, жүйке-психикалық кернеулерді және қолайсыз факторларды тұрақты ауыстыру 

қабілеті. 
12 Оқыту нәтижелері 
Код ОН сипаттамасы Мақсаттар 

коды 
КК18 тұлғалық:   

өзін-өзі дамытуға және жеке өзін-өзі анықтауға дайындық және қабілеттілік, 
Еңбек және өмірлік жағдайларда кәсіби бейімделген дене шынықтыру 

дағдыларын өз бетінше пайдалануға дайын болу. 

М1 

КК19 пәнаралық: 
танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік практикада 

әмбебап оқу іс-әрекеттерін (реттеушілік, танымдық, коммуникативтік) 

пайдалану қабілеті; 
өзіндік ақпараттық-танымдық іс-әрекетке дайындығы және қабілеті; 
жарыс іс-әрекетінің түрлі түрлеріне қатысу дағдыларын қалыптастыру. 

М1 

КК20 пәндік:   
салауатты өмір салтын, белсенді демалыс пен бос уақытты ұйымдастыру үшін 

дене шынықтыру қызметінің әртүрлі түрлері мен түрлерін қолдана білу. 

М1 

13 Сабақ беру әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі: 
1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық) – оқытудың 

инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және 

интерактивті түрде өткізіледі.; 
2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (БӨЖ), оның 

ішінде оқытушының басшылығымен (БОӨЖ), жеке консультациялар. 

 

14 Оқытудың әдістері мен технологиялары 
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 1) түрлі форматтағы ойындар мен оқу дискуссиялары;  
2) презентация 

 

15 Бағалау әдістері (бағалау критерийлері) 

 сабақ балын қою; нормативтерді орындау  
16 Әдебиеттер 
Негізгі және қосымша әдебиеттер модульді құрайтын пәндер силлабустарында келтіріледі. 

Негізгі әдебиет: 
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. 

 
A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ             
1 Модуль коды MBDDU 05 
2 Модуль атауы БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП НЕГІЗДЕРІ МОДУЛІ 

1) OE 1205 Экономика негіздері (БП/ЖК, 8 кредит) 
2) EPNgP 1208 Экономика және өндірісті ұйымдастыру/ESP 

1208 Кәсіпкерлік субъектілерінің экономикасы (БП/ТК, 5 

кредит) 
3) VB 1206  Бизнеске кіріспе (БП/ЖК, 5 кредит) 
4)  OM 1207 Менеджмет негіздер (БП/ЖК, 5 кредитов) 
5) AP 2202 Академиялық хат  (БП/ЖК, 2 кредит) 
6) FAYa 2203 Техникалық ағылшын тілі/ NNM 2203 Салық 

және салық мониторингі  (БП/ЖК, 5 кредит) 
7) FRII 2215Қаржы нарықтары, институттар мен құралдары 

(БП/ЖК, 5 кредит) 
8)OBU2212 Бухгалтерлік есеп негіздері(БП/ЖК, 6 кредит) 
9) SP 2213Өнеркәсіп статистикасы/SFE2213Статистика және 

сандық қаржы (БП/ТК, 5 кредит) 
10) UP  2204 Жобаларды басқару/ UBP 2204 Бизнес 

процестерді басқару (БП/ТК5 кредит) 
11) FU 2217 ХҚЕС бойынша қаржылық есеп(БП/ЖК, 5 

кредит) 
12) KF 2216 Корпоративтік қаржы/FM 2216 Қаржылық 

менеджмент(БП/ТК, 5 кредитов) 
13) EB 3211 Бухгалтерге арналған Excel (тәжірибе)(БП/ЖК, 5 

кредит) 
14) UU 3218 Мұнай-газ өндірісіндегі басқару есебі/ UU 3218 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі басқару 

есебі(БП/ТК, 8 кредит) 
15)POPS 3214 Жабдықтау процесін жоспарлау және 

ұйымдастыру (БП/ЖК, 6 кредит) 
16) BNP 4209 Мұнай-газ өндірісіндегі бюджеттеу/ BSP 4209 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бюджеттеу (БП/ ТК, 5 кредит)  
17) LPPBNU  4210 Бухгалтерлік есеп және салық есебі 

бойынша зертханалық семинар(БП/ЖК, 3 кредит) 
18) UP 1219 Оқу тәжірибесі(БП/ЖК, 3 кредит) 
19) PP(I) 2221 Өндірістік  тәжірибе  1 (БП/ЖК 5 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Жалғасбаева А.А., Кадырбергенова А.К.Сагындыкова А.И. 
4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 
Бизнес мектеп 
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5 Модульды жүзеге асыруға 

қатысушы басқа да 

кафедралар 

Кафедра % участия 

Бизнес мектеп 95 

  Базалық факультеті 5 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 
1,2,3,4,5,6,7 семестр 

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақ, орыс 
8 Академиялық кредиттер саны 

 

104 кредит/ 3120 сағат 
 

9 Модульдың пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (география, қолданбалы 

экономика және т.б.), ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 
B: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 
10 Модуль сипаттамасы 
Қазіргі жағдайда экономиканың, экономикалық өсудің дамуымен еңбек нарығында кәсіпкерлер мен 

менеджерлерге сұраныс едәуір артады, бұл болашақ мамандар үшін бизнес бойынша білімді, дағдылар 

мен құзыреттілікті үздіксіз өзектендіру жүйесін құру қажеттілігін негіздейді. Бизнес білімі, жаңа 

стандарттар маркетингті басқару және менеджмент жүйелері, ең алдымен, бизнес және басқару 

бакалаврының біліктілік дәрежесі бар түлектерді даярлауға бағытталған. 
Бухгалтерлік есеп негіздері модулі  білім алушыларға шаруашылық жүргізуші субъектінің 

қаржылық есепке алуды жүргізу тәртібі, оның әдістемесі мен халықаралық стандарттарға сәйкес 

ұйымдастырылуы туралы білімді меңгеруге ықпал ететін  сондай-ақ  бәсекелестік экономика 

жағдайында қаржылық есепке алудың рөлін, ресурстардың барлық түрлерін пайдаланудың заңдылығы 

мен орындылығын сақтау мен бақылауды қамтамасыз етудегі міндеттерін түсіну, қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарын, оның ішінде активтерді есепке алуды, міндеттемелерді, және 

кәсіпкерлік субъектілерінде қаржылық есептілікті қалыптастыру, салықтық есепке алуды 

ұйымдастырудың озық практикасын білу, шаруашылық жүргізуші субъектінің есептік-экономикалық 

қызметіне байланысты мәселелерді өз бетінше шешу дағдыларын дарыту, статистикалық есепке алу 

мен есептіліктің прогрессивті нысандары мен әдістерін пайдалана білу,  қаржылық, салықтық және 

басқарушылық есепке алу саласында ғылыми зерттеулер жүргізе білу және алынған нәтижелерді талдай 

білуді үйрететін пәндер кіреді. 
11 Модульдің мақсаттары 
М1 Экономикалық теория, микроэкономика және макроэкономика негіздері саласында кешенді 

білім алу. Курсты зерделеу нәтижесінде білім алушылар тұтынушылар мен өндірушілердің 

ұтымды мінез-құлық принциптерін, яғни қоғамдағы объективті экономикалық заңдардың және 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің (бұдан әрі-ШС) қызметінің ерекшеліктерін, нарықтық 

сұраныс, фирманың ұсынысы және нарықтық ұсыныс қалай қалыптасатынын, нарықтық 

экономикаға мемлекеттің араласуының мақсаттары қандай екенін түсінуі, қабылданған 

әдістеме бойынша Ұйым қызметінің экономикалық көрсеткіштерін есептеуі тиіс. 
М2 Білім алушылар  кәсіпорынның қалай ұйымдастырылғандығы, оның жұмыс істеуінің 

экономикалық механизмі және оның қызметін басқару қалай жүзеге асырылатындығы туралы 

түсінікке ие болуы керек. Пәнді оқу өндірістік құрылымды, өндірістік процесті, өндірісті 

ұйымдастырудың түрлері мен формаларын анықтауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бұл 

кәсіпкерлік субъектілері экономикасының мәнін, бәсекелестік экономика жағдайындағы рөлі 

мен функцияларын, кәсіпорынның жұмыс істеуі туралы заңнамалық және нұсқаулық 

материалдарды анықтауға мүмкіндік береді. 
М2.1 Білім алушылардың шаруашылық жүргізуші субъект ретінде шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің жұмыс істеуінің қағидаттары мен заңдылықтары туралы теориялық білім алуы, 

оның қызметінің экономикалық көрсеткіштерін есептеудің практикалық дағдыларын алуы 

және оларды кәсіби қызметке дайындауға мүмкіндік беретін құзыреттерді қалыптастыру. 
М3 Білім алушыларда ғылыми пән ретінде бизнестің негізгі ұғымдары, бизнес саласындағы 

объективті экономикалық заңдардың көріну ерекшеліктері, кәсіпкерлердің алдында тұрған 

негізгі проблемалар, фирмаларды ұйымдастыру тәсілдері, бизнесті құрудың негізгі 

факторлары мен элементтері туралы білімді қалыптастыру. 
Білім алушыларда маркетинг оның маңыздылығы мен қажеттілігі туралы түсініктерді 

қалыптастыру, болашақ мамандарға маркетингтің теориясы мен тәжірибесін сондай-ақ 
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салалардағы маркетингтік қызметтің нақты бағыттары туралы бастапқы білімді қалыптастыру. 

М4 Қазіргі менеджменттің негізгі ұғымдары мен негізгі мәселелерін зерттеу және игеру, 

менеджмент саласындағы негізгі практикалық дағдыларды игеру, тиімді менеджердің 

қалыптасуына қажетті басқару процестерінің мәнін түсінуге және құзыреттілікке ие болуға 

ықпал ететін кәсіби ойлауды қалыптастыру. Экономикалық жүйелердің жұмыс істеу 

заңдылықтарын және экономикалық даму тенденцияларын, басқару теориясының негізгі 

ережелерін ұсыну, осындай басқарудың тәжірибесін жалпылау, сондай-ақ компанияны нарық 

субъектісі ретінде басқару әдістерінбілу және түсіну. 
М5 Академиялық сауаттылыққа қол жеткізу.  Курсты зерделеу жазбаша ғылыми коммуникация 

саласындағы құзыреттілікті дамытуға және жетілдіруге, ғылыми ақпаратты жазу және баяндау 

негіздеріне оқытуға, академиялық ортаға тиімді жүгіну үшін қажетті білім алушыларды 

даярлаудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуге 

бағытталған. 
М6 Техникалық ағылшын тілінің негіздерін игере отырып, білім алушылар ғылым мен техниканы 

дамыту мәселелері бойынша шетелдік құрдастарымен қарым – қатынас жасау дағдыларына ие 

болады, олар қазіргі заманғы техникалық әлемнің дамуы туралы ақпарат алуға, қарапайым 

техникалық терминдермен жұмыс істеуге, техносфера саласындағы жаңа ашылулар туралы 

бейімделген мәтіндерді оқуға, сондай-ақ  әлемдік ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктері 

деңгейінде жалпыға бірдей танылған мәдениетаралық қарым-қатынас құралдарының біріне-

қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. 
М6.1 Білім алушыларда салық жүйесін құру және оның жұмыс істеу негіздері бойынша теориялық 

және практикалық білім кешенін қалыптастыру. Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау 

саласындағы білімді игеру, салықтық жоспарлау және болжау қажеттілігін негіздеуге 

мүмкіндік беретін заманауи экономикалық ойлауды қалыптастыру және салықтар мен 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің уақтылы түсуіне салықтық бақылауды 

жүргізу. 
М7 Курс  білім алушыларға бәсекелестік жағдайда шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысын ұйымдастырудың мәнін, функциялары мен принциптерін зерделеу бойынша 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды алуға, қаржы ресурстарын қалыптастыру 

мәселелерін қарастыруға, сондай-ақ қаржы нарықтары мен институттарының құрылымы мен 

құралдары туралы және олардың қазіргі заманғы жұмыс істеу ерекшеліктері туралы тұтас 

түсінік алуға бағытталған. 
М8 Бухгалтер мамандықтарының даму тарихы туралы білім беру, ҚР бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есептілікті реттеу бойынша нормативтік - құқықтық құжаттарды зерделеу. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің мүлкі мен міндеттемелерін жіктей білу, оларды 

бухгалтерлік есептің тиісті шоттарымен байланыстыра білу, бухгалтерлік жазбалар жүргізу, 

бухгалтерлік құжаттар мен тіркелімдерді ресімдеу, қаржылық есептілік нысандарын жасау 

және т.б. 
М9 Білім алушыларды  салалық статистикамен, статистикалық көрсеткіштер жүйесімен, оларды 

есептеу әдістерімен, қасиеттерімен және қолданылуымен таныстыру. Өнеркәсіптік 

шаруашылық субъектілерінің қызметін және олардың өзара байланысын сипаттайтын 

көрсеткіштерді статистикалық сандық және сапалық талдаудың әдістері мен тәсілдерін 

меңгеру. 
М9.1 Білім алушыларды  қаржы жүйесінде болып жатқан процестермен және құбылыстармен 

таныстыру (ЖҰӨ-ні бөлу және түпкілікті пайдалану, үй шаруашылықтарының, мемлекеттік 

мекемелердің, кәсіпорындардың бастапқы және түпкілікті кірістерін құру, негізгі қорларды 

жинақтау және т.б.) олардың сапалық сипаттамаларымен ажырамас байланыста олардың даму 

және қалыптасу заңдылықтары. 
М10 Жобаларды басқару мәселелері бойынша кешенді теориялық және қолданбалы білімді 

қалыптастыру және жобалық менеджмент саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың 

әдістемелік негізін құру; нақты жобаларды жүзеге асыру үшін жоба командасының жұмысын 

ұйымдастыру,  инвестициялық жобалардың тиімділік түрлерін, олардың коммерциялық 

тиімділігін талдау және бағалау әдістерін зерделеу және тәуекел факторлары мен белгісіздікті 

ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалау ерекшеліктерін зерттеу бойынша білімді 
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меңгеру. 

М10.1 Компанияны  басқару білімін, үдерістік басқару әдіснамасы негізінде шаруашылық жүргізуші 

субъектілер қызметінің өндірістік, маркетингтік, инновациялық, кадрлық және қаржылық 

салаларын басқару дағдыларын қалыптастыру. 
М11 Қаржылық есептің мәнін, міндеттері мен функцияларын жүйелі түсінуді тереңдету; білім 

алушыларда есептік ақпаратты қалыптастыру процесі, сондай-ақ ҚЕХС-қа сәйкес негізгі 

қаржылық есептерді дайындауды қоса алғанда, есепке алу және есептілік жүйесін құрудың 

әдіснамалық қағидаттары туралы білім мен дағдыларды дамыту. 

 
М12 

Білім алушыларда акционерлік үлгідегі компаниялар (корпорациялар) мысалында қаржыны 

ұйымдастыру және басқару саласында теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру, экономикалық тиімді қаржылық және инвестициялық шешімдерді әзірлеу, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің процестерін және жұмыс істеуінің өзара іс-қимылын 

меңгерту. 

М12.1 Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі қаржылық менеджменттің орны, ақша ағындары мен 

капиталды басқару технологиялары туралы қазіргі заманғы білімнің біртұтас жүйесін 

қалыптастыру, шаруашылық жүргізуші субъектінің стратегиялық және нақты мақсаттарын 

ескере отырып, қаржылық шешімдер қабылдау кезінде қаржылық құралдар мен қаржылық 

менеджмент әдістерін қолдануға үйрету. 

М13 Excel бағдарламасының мүмкіндіктері туралы тұтас білімді қалыптастыру: деректерді тексеру 

және сұрыптау, кешенді аналитикалық есептерді, автоматты түрде жаңартылатын деректерді 

құру;күрделі диаграммаларды құру, графиктердің әртүрлі түрлерін пайдалану; өндірістік 

есептерді шешу үшін логикалық, статистикалық, математикалық, қаржылық формулалар мен 

функцияларды қолдану; жеке ұяшықтарда, парақтарда және файлдарда және т.б. деректерді 

қорғау. 
М14 Мұнай-газ өндірісінде және кәсіпкерлік қызметте басқару есебін ұйымдастыру және оның 

әдіснамасы негізінде білім алушыларда басқару шешімдерін қабылдау үшін есепке алу 

ақпаратын пайдалану бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

М15 Шаруашылық жүргізуші субъектілерді материалдық-техникалық қамтамасыз етуді 

ұйымдастырудың теориялық, әдістемелік негіздері, есепке алу және талдау бойынша кешенді 

білім алу, сондай-ақ қазіргі жағдайда материалдық-техникалық қамтамасыз ету жүйесін 

жетілдіру жолдарын әзірлеу. 
М16 Компания бюджеттерінің жүйесін әзірлеу туралы  білімін бекіту және тереңдету; бюджеттерді 

қалыптастырудың әртүрлі әдістері; компанияның нақты көрсеткіштерінің бюджетке 

салынғаннан ауытқуларына талдау жүргізу; ауытқу себептерін анықтау және жіктеу және т.б. 
М17 Бухгалтерлік және салықтық есепке алу саласындағы кәсіби тәжірибелік  дағдыларды 

жүйелеу: шаруашылық жүргізуші субъектілердің есеп саясатын зерделеу; шоттардың  

коореспонденциясын және осы операциялар бойынша барлық қажетті бухгалтерлік есептер 

мен рәсімдерді жасау, оларды есеп тіркелімдерінде көрсету; бухгалтерлік бағдарламаларды 

пайдалана отырып, бухгалтерлік баланс пен басқа да қаржылық есептілікті дайындау; 

есептіліктің және т.б. негізгі көрсеткіштеріне түсінік беру. 
М18 Теориялық білімді бекіту және тереңдету, шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің 

ерекшелігіне байланысты мәліметтерді зерделеу, болашақ кәсіби қызметтің негіздерімен 

танысу.  
Бухгалтер мамандықтарының дамуы туралы, ҚР Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті 

реттеу бойынша нормативтік – құқықтық құжаттарды зерделеу. Шаруашылық жүргізуші 

субъектілер қызметінің ерекшелігіне байланысты мәліметтерді зерделеу, болашақ кәсіби 

қызметтің негіздерімен танысу, алғашқы кәсіби машықтар мен дағдыларды әзірлеу. 
М19 Білім беру бағдарламасын меңгеру процесінде алынған теориялық білімді, практикалық 

дағдыларды бекіту және тереңдету. Өз білімі мен түсінігін өз қызметіне кәсіби көзқарас 

тұрғысынан қолдану, тәжірибе жинау, дербес қызмет дағдыларын дамыту. Қаржылық есепті 

жүргізу теориясының, әдіснамасының және практикасының негізгі мәселелері бойынша білім 

мен іскерлікті қалыптастыру. 
12 Оқу нәтижелері 
Код ОН сипаттамасы  Мақсатт

ың 

кодтары  
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КК21 Модульдің оқу пәндерін қалыптастыратын экономика ғылымдары саласындағы 

пәндік білімді (ұғымдарды, идеяларды, теорияларды), тауарлық өндіріс құны 

теориясының негіздерін, сұраныс пен ұсыныстың мәндерін, мемлекеттің 

макроэкономикалық мақсаттарын, бизнестің негізгі функциялары мен міндеттерін 

түсініп оны компанияның даму болашағына пайдалануға  қабілетті. Алынған 

білімді шаруашылық жүргізуші субъектілерді есептеу мен талдаудың тиімді 

жүйесін құру үшін қолдану және  оның жұмыс істеу процесінде туындайтын 

проблемаларды шешу жолдарын негіздеу, дәлелдер әзірлеу үшін қажетті 

құзыреттілікке ие болу. 

М1 
 

КК22 Экономика, жоспарлау, шаруашылық жүргізуші субъектілерді басқару, өндірістік 

процестерді ұйымдастыру саласында білім алушыларда кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру, нарықтық жағдайларда ШС-ің  өндірістік-шаруашылық міндеттерін 

шешу үшін дербес кәсіби қызметке қабілеттілікті қамтамасыз ету. Кәсіпорынды 

және оның бөлімшелерін тиімді басқару әдістерін; инновациялық процестерді 

ұйымдастыру негіздерін; кәсіпорынның (ұйымның) өндірістік ресурстары мен 

персоналын басқарудың заманауи әдістерін меңгеру. 

М2 
М2.1 

 

 

КК23 Бизнесті жүргізу қағидаттары туралы ақпаратты дәлелді және негізді ұсыну, 

бизнестің артықшылықтарын диагностикалау, оның күшті және әлсіз жақтарын 

анықтау, бизнесті тиімді жүргізу бойынша ұсыныстар әзірлеу.  Бизнесті жүргізу 

тәуекелдерін басқару және төмендету бойынша нақты жағдайды бағалау және 

пайда табудың әлеуетті мүмкіндіктерін кеңейту, бизнесті ұйымдастыруды дамыту 

бойынша ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табуға, басқарушылық 

жағдайларды талдау және басқарушылық шешімдер қабылдаудың практикалық 

дағдыларына ие болуға қабілетті. Кәсіби мәселелерді шешуге қажетті маркетингтік 

деректерді жинауға, талдауға және өңдеуге қабілетті. 

М3 

КК24 Ұйымдастыру, ұйымдық құрылымдарды жобалау, ұйымдардың ресурстарын 

басқару стратегиясын әзірлеуге қатысу, іс-шараларды жоспарлау және жүзеге 

асыру мүмкіндігі,  тиімді басқару және көшбасшылық дағдылары және т.б ие болу. 

М4 

 

КК25 Ғылыми мәтіндерді жазу әдіснамасын меңгеру: эссе, курстық жұмыс, диплом, 

магистрлік және кандидаттық диссертациялар, мақалалар, монографиялар;  өз 

ойларын, идеяларын тұжырымдай және негіздей білу және оларды мақсатты 

аудиторияға жеткізе білу;  ғылыми мәтіндерді жазу дағдысына ие болу, сипаттау 

стилистикасы мен тілін құрылымдай, форматтай, таңдай білу; академиялық ортада 

табысты болу. 

М5 
 

КК26 Меңгеруі тиіс:жалпы және кәсіби салаларда ауызша, жазбаша және электронды 

нысандағы тұлғааралық қарым-қатынас дағдысы; шетелдік көздерден ақпарат алу 

мүмкіндігі үшін қажетті көлемдегі шет тілі; шет тілдерінің бірінде сөйлеу және 

негізгі кәсіби қызметтің әртүрлі түрлеріне жататын мәтіндерді кәсіби бағытталған 

аудару дағдылары; кәсіби саладағы іскерлік қарым-қатынас дағдылары, ұжымда 

жұмыс істеу. 

М6 

КК27 Салық жоспарларын жасау үшін экономикалық және әлеуметтік деректерді жинау, 

өңдеу және талдау,  салық жүктемесін талдау және ұйымның салық тәуекелдерін 

болжау әдістері және т.б. дағдыларға ие болу. 

М6.1 

КК28 Шаруашылық субьектілердің қаржысын басқару, жоспарлау және болжауды 

ұйымдастыру әдістерін меңгеру. Қаржы нарықтарын, олардың негізгі сегменттерін 

талдау құралдарын, елдің ақша-кредит жүйесінің жай-күйін талдау құралдарын, 

қаржылық және талдамалық ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істеу дағдыларын 

пайдалануға қабілетті. Акциялар мен облигацияларды бағалау, қаржы 

құралдарының табыстылығын анықтау, компанияларды қазақстандық және 

шетелдік нарықтарға шығуға дайындау бойынша практикалық дағдыларды алу. 

М7 

КК29 Халықаралық стандарттарға сәйкес шаруашылық субьектілерідің қаржылық 

есептілігін қалыптастыру үшін қажетті есептік ақпаратты қалыптастыруға, 

тіркеуге және өңдеуге қабілетті. Бухгалтерлік есептің практикалық аспектілерін 

және бухгалтерлік есепті құқықтық қамтамасыз ету бойынша ақпараттық 

базаларды қолдануды, құжат айналымын жүргізу және қаржылық есептілікті жасау 

дағдыларын меңгеру. 

М8 
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КК30 Өнеркәсіп статистикасы көрсеткіштерінің өнеркәсіп экономикасына әсерін бағалай 

білу , өнеркәсіп индексін есептеу дағдыларын көрсету. Мүмкін болатын 

статистикалық сандық деректерді және т.б. қалыптастыруға, әзірлеуге және 

талдауға қабілетті. 

 

 
М9 

КК31 Статистикалық ақпаратты өңдеу, ауыспалы деректерге басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін гипотезаларды бағалау және тексеру алгоритмдерін пайдалану 

дағдылары. Қаржы көмегімен ол өндірістік процестерде және қоғамның басқа 

қажеттіліктерінде қаражатты қалыптастыру, бөлу және пайдалану процестерін 

жүзеге асырады. 

М9.1 

КК32 Командада жұмыс істеу, жобалық құжаттаманы жасау, MS Project 

бағдарламасында жұмыс істеу, жобаларды басқару саласындағы ұлттық және 

халықаралық стандарттармен жұмыс істеу дағдылары (тәжірибе алу) болуы тиіс. 

М10 
 

КК33 Әр түрлі басқару түрлерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін және оларды 

қолданудың салдарын бағалау, бизнес-процестерді модельдеу және бизнес-

процестерді оңтайландыру үшін ақпараттық технологияларды пайдалану 

дағдылары мен дағдыларына ие болады. 

М10.1 
 

КК34 Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес шаруашылық жүргізуші 

субъектілерде қаржылық есепке алуды ұйымдастыру әдістемесін қолдану; 

қаржылық тәуекелдерді талдау және басқару дағдыларын қалыптастыру, 

белгісіздік және тәуекел жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдау. 

М11 

КК35 Білім алушыларда корпорациялардың (акционерлік қоғамдардың) инвестициялық, 

қаржылық, кредиттік және дивидендтік саясаттарын бағалау мен негіздеудің 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. Корпорацияның қаржылық есептілігі мен 

нормативтік-құқықтық ақпарат негізінде корпорация қызметіндегі қаржылық 

проблемаларды анықтау және оларды қолданудың әлеуметтік, экономикалық және 

қаржылық салдарларын болжау негізінде оларды жою үшін іс-шаралар ұсыну 

дағдыларын қалыптастыру. 

М12 

КК36 Әртүрлі меншік нысанындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау 

және түсіндіру және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін пайдалануға қабілеті. 

М12.1 

КК37 Осы курстың соңында білім алушылар: Электрондық кестелер құруды және 

оларды көрнекі түрде ұсынуды; деректердің үлкен көлемімен жұмыс істеуді, 

оларды өңдеуді және талдауды; формулалар мен функцияларды пайдалана отырып 

есептеулер жүргізуді; неғұрлым ақпараттық және көрнекі есептер дайындауды; 

деректерді рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды; талдамалық есептеулер жасау 

кезінде уақытты үнемдеуді үйренеді. 

М13 

КК38 Басқарушылық есепке алу, бюджеттеу әдістері мен тәсілдерін шешім қабылдау 

процесі контексінде іс жүзінде қолдануға қабілетті. Компанияларды қаржылық 

басқару процесінде стратегиялық және тактикалық шешімдер қабылдау үшін 

басқарушылық ақпараттық жүйелерді құру кезінде алған білімдерін қолдануға 

құзыретті болу. 

М14 

КК39 Өндірістік процестерді, жабдықтау процесін ұйымдастыру, жабдықтауды 

жоспарлау қағидалары мен әдістерін меңгеру. Алынатын және жөнелтілетін 

тауарларға тиісті құжаттаманы ресімдеу; шарттар, нарядтар және басқа құжаттар 

бойынша тауарларды, материалдар мен жабдықтарды алу; жүктерді жүру жолында 

алып жүру; тиеп жөнелту процесін және тиеп жөнелтілетін тауарлар мен 

жүктердің жай-күйін бағалау, сондай-ақ жүктің көлік құралына тиісті тиелуін 

бақылау және тауарға ілеспе құжаттарды ресімдеу дағдыларына ие болу. 

М15 

КК40 Дағдыларды игеру: компания бюджетінің жүйесін әзірлеу; шаруашылық жүргізуші 

субьектілердің қызметін неғұрлым тиімді жоспарлау үшін бюджеттерді 

қалыптастырудың әртүрлі әдістерін қолдану; компанияның нақты 

көрсеткіштерінің бюджетке салынғаннан ауытқуларына талдау жүргізу; 

ауытқулардың себептерін анықтау және жіктеу; ауытқуларды талдау 

қорытындылары бойынша компания басшылығына талдамалық қорытындылар 

мен ұсынымдар қалыптастыру. 

М16 
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КК41 Бухгалтерлік және салықтық есепке алуды ұйымдастыру және жүзеге асыру 

бойынша жүргізілетін дағдыларды дамыту; кейіннен есептерде ұсыну мақсатында 

есепке алу тіркелімдерінде қаржылық сипаттағы ақпаратты бағалауды, есептік 

тіркеуді және жинақтауды жүргізу; бухгалтерлік және салықтық есепке алу 

тіркелімдерінде шаруашылық операцияларды хронологиялық тәртіппен көрсету 

және бухгалтерлік есепке алудың тиісті шоттары бойынша топтастыру. Салық 

және бухгалтерлік есептілікті жасау және кейінге қалдырылған салықтардың 

есебін жүргізу қағидаларының практикалық тараптарын ашу. 

М17 

КК42 Тәжірибелік дағдыларды игеру, алған мамандығы бойынша дербес кәсіби 

қызметке дайындалу. Өзінің болашақ кәсібінің қоғамдық маңыздылығын, кәсіби 

қызметінің негізгі міндеттерін негіздеуге; ұжымда жұмыс істеуге, ШС-ің құрылу, 

қалыптасу және даму тарихын баяндауға, кітапхананы ақпараттық ресурстар көзі 

ретінде пайдалануға қабілетті. 

М18 

КК43 Бухгалтерлік есепте компанияның қаржы операцияларының есептік тіркелімдерін 

қолдана отырып, уақтылы ресімдеуге; компанияның мүлкін бағалау әдістерін 

меңгеруге және оларды бухгалтерлік есеп жүргізуде қолдануға; есепке алу 

тіркелімдерінде активтерді, міндеттемелерді және капиталды есепке алуды 

жүргізуге және әртүрлі компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, 

бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетуге; мұнай-газ саласы 

компаниясының/кәсіпкерлік субъектілерінің ішкі нормативтік құжаттарының 

талаптарына сәйкес халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша 

қаржылық есептілікті қалыптастыруға қабілетті. 

М19 

   
13 Оқыту әдістері 
Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі: 
1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық) – оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа 

жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі.; 
2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде оқытушының 

басшылығымен (СОӨЖ), жеке консультациялар. 
14 Оқыту әдістері мен технологиясы  
Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 
1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке шоғырланған оқыту; 
2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 
3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 
4) кейс-стади; 
5) жобалар әдісі; 
6) презентация 
15 Бағалау әдістері (бағалау критериі) 
Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан 

бағасының) бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үшін қорытынды бағалауда 60% 

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

құралады, олардың әрқайсысы 100 балмен бағаланады. 
Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен жүргізілетін оқу 

пәнінің әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістер 

конспектілерін тексеру, СӨЖ тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық зертханалық 

жұмыстар және т. б. түрінде орындалады. 
Пән бойынша қорытынды баға пайыздық мазмұнда келесі формула бойынша анықталады: 
Қ% = ШБ 1+ ШБ 2 х 0,6 + Е х 0,4 
                   2 

мұнда:  ШБ 1 – 1-ші рейтинг жіберу бағасының пайыздық мазмұны; 
ШБ 2 – 2-ші рейтинг жіберу бағасының пайыздық мазмұны; 
Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 
16 Әдебиеттер 
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A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ             
1 Модуль коды MPP 06 
2 Модуль атауы 

 

КӘСІБИ ДАЙЫНДАУ МОДУЛІ  
1)RFUNgP 3302 Мұнай- газ өндірісіндегі кеңейтілген 

қаржылық есеп //RFUSP 3302 Шаруашылық жүргізуші 

http://www.stat.kz/links/Pages/default.aspx
http://stats.bls.gov/bls/other.htm
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субъектілердегі кеңейтілген қаржылық есеп (КП/ТК 6 кредит) 
2) BANgP 3307 Мұнай- газ өндірісіндегі бизнес талдау /BASP 

3307  Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау 
Major*/ BADKB 3307 Коммерциялық банктердің қызметін 

бизнес талдау Minor*(КП/ТК, 8 кредит) 
3) ОА  3220 Аудит негіздері (БП/ЖК, 5 кредит) 
4) NUNgP 3303 Мұнай-газ өндірісіндегі салық есебі /  

NUSP3303  Кәсіпкерлік субъектілеріндегі салық есебі  

(КП/ТК, 6 кредит) 
5)UOMSFOS 4304 Қоғамдық секторға арналған қаржылық 

есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес есеп және 

есептілік / ByuUO 4304  Бюджеттік есеп және есептілік 

Major*/ BUO 4304 Банктік есепке алу және есептілік Minor* 

(КП/ТК 5 кредит) 
6) SUONgP 4305 Мұнай-газ өндірісіндегі статистикалық есеп 

және есептілік / SUOSP 4305 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

статистикалық есеп және есептілік Major*/ SUOB 4305 

Банктердегі статистикалық есеп және есептілік Minor*( 

КП/ТК, 5 кредит) 
7) BARMNP 4308 Мұнай-газ өндірісіндегі ішкі аудит және 

тәуекелдерді басқару /BARMSP 4308 Ішкі аудит және 

кәсіпкерлік субъектілеріндегі тәуекелдерді басқару (КП/ТК, 5 

кредит) 
8) PANgP 4309 Мұнай-газ өндірісіндегі кәсіби аудит / PASP 

4309 Кәсіпкерлік субъектілеріндегі кәсіби аудит Major*/ 

BNiA 4309 Банктік қадағалау және аудит Minor* (КП/ТК, 6 

кредит) 
9) RAFO 4306 Қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау 

(КП/ЖК, 6 кредит)  
10) PP(II) 3222 Өндірістік тәжірибе 2 (БП/ЖК 6 кредит) 

3 Модуль жасақтаушылары Жалғасбаева А.А., Кадырбергенова А.К. 
4 Модульдың кафедра-

иеленушісі 
Бизнес мектеп 

5 Модульды жүзеге асыруға 

қатысушы басқа да 

кафедралар 

Кафедра % участия 

Бизнес мектеп 100 

6 Модульды игеру ұзақтығы 

семестр және оқу жылы 
5,6,7,8 семестр  

7 Оқыту тілі және бағалау Қазақша, орысша 
8 Академиялық кредиттер 

саны 
52 кредит/ 1560 сағат 

 
9 Модульдың пререквизиттері Экономика және өндірісті ұйымдастыру / Кәсіпкерлік 

субъектілерінің экономикасы, Бизнеске кіріспе, Академиялық 

жазу, Салық және салық мониторингі, Қаржы нарықтары, 

институттар мен құралдары, Бухгалтерлік есеп негіздері, 

Өнеркәсіп статистикасы/Статистика және сандық қаржы, 

Жобаларды басқару / Бизнес процестерді басқару, ХҚЕС 

бойынша қаржылық есеп, Бухгалтерге арналған Excel 

(практика), Мұнай-газ өндірісіндегі басқару есебі / 

Кәсіпкерлік субъектілеріндегі басқару есебі, Жабдықтау 

процесін жоспарлау және ұйымдастыру, Мұнай-газ 

өндірісіндегі бюджеттеу/Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

бюджеттеу, Бухгалтерлік есеп және салық есебі бойынша 

зертханалық семинар, Өндірістік тәжірибе 1. 
B: ОҚУЖӘНЕОҚЫТУТУРАЛЫТОЛЫҚАҚПАРАТ 
10 Модуль сипаттамасы 
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Қазіргі заманғы бухгалтердің кәсіби қызмет саласына бухгалтерлік есеп жүргізу және мүдделі 

пайдаланушыларға қаржылық есеп беру ғана емес, сонымен қатар тәуелсіз сыртқы аудит, ішкі аудит, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің өндірістік – қаржылық қызметін талдау және т. б. сияқты басқа да 

қызмет түрлерін жүзеге асыру кіреді. 
Кәсіби дайындық модуліне білім алушыларға сыртқы және ішкі аудитті жүргізудің теориясы мен 

әдіснамасына қазіргі заманғы ғылыми тәсілдерді ұғыну қажеттігі туралы білімді меңгеруге, алынатын 

нәтижелердің сапасын арттыруға бағытталған оның стратегиясын әзірлеуге, бизнес талдаудың негізгі 

әдістерін ұғынуға және түсінуге және оларды басқару шешімдерін әзірлеу мен қабылдау процесінің 

әртүрлі сатыларында қолдануға, өндірістік-шаруашылық, қаржылық және басқа да салалардың әртүрлі 

бағыттарын,  шаруашылық жүргізуші субъектілердің маркетингтік және инвестициялық қызметін талдау 

және бағалау бойынша практикалық дағдыларды алуға ықпал ететін пәндер кіреді. 
11 Модульдің мақсаттары 
М1 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын, оның ішінде бизнес бірлестіктерін есепке 

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

корпоративтік инвестицияларға кіріспе, қаржылық есептілікті шоғырландыру, бірлескен 

шаруашылық жүргізуші субъектілерге қатысу, мұнай-газ саласындағы компаниялар мен 

кәсіпкерлік субъектілеріндегі валюта бағамдарының өзгеруінің әсерін зерделеу. 
М2 Бизнес қызметін талдаудың әдіснамасы мен қазіргі заманғы практикасын тереңдете зерделеу, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің проблемаларын диагностикалаудың талдамалық әдістерін 

меңгеру және бизнестің бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған жедел 

тактикалық және стратегиялық басқарушылық шешімдерді негіздеу. 
М2.1 Білім алушыларда банкте бизнес талдау жүргізу дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру. 

Пассивті және белсенді операциялар, шығыстар, кірістер және қаржылық нәтижелер бойынша 

талданатын банктің қызметіндегі өзгерістердің қалыптасқан үрдістерін және жиынтық 

активтердің рентабельділігін зерделеу, банк қызметінің жекелеген бағыттарындағы қалыптасқан 

өзгерістерге бағалау жүргізу білігін иелену. 
М3 Аудиторлық қызметті заңнамалық және нормативтік реттеу туралы, білім алушыларда 

кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі салаларындағы экономикалық субъектілердің бухгалтерлік 

(қаржылық) есебінің жай-күйіне және бухгалтерлік (қаржылық) есептілігінің дұрыстығына 

аудиторлық тексерулерді ұйымдастыру және жүргізу, ұйымның ішкі бақылау жүйесін бағалау, 

аудитті жоспарлау, ұйымдарда сыртқы аудит жүргізудің негізгі қағидаттары туралы теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ аудиторлық қорытындының 

мазмұнын әзірлеу және негіздеу. Қазақстанда және шетелде қолданылатын аудиторлық қызметтің 

халықаралық стандарттарын, қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарының 

арақатынасынзерделеу. 
М4 Білім алушыларда салық есебін жүргізу және салық есептілігін жасау саласында білім 

қалыптастыру, сондай-ақ салық тіркелімдерін қалыптастыру тәртібін, салық саясатын, тікелей 

және жанама салықтарды есептеу әдістемесін және мұнай-газ өндірісі мен кәсіпкерлік 

субъектілерінде салық есептілігін жасау тәртібін зерделеу. 
М5 Білім алушыларға халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мемлекеттік сектор 

субъектілерінің есеп беруінің теориялық аспектілері мен тәжірибесі туралы жан-жақты білім алу. 
М5.1 Мемлекеттік кәсіпорындарда бухгалтерлік есеп жүргізу бойынша білім мен дағдыларды 

қалыптастыру.  Бюджет жүйесін, бюджеттік сыныптаманы басқару бойынша нормативтік және 

заңнамалық актілер мен Үкімет қаулыларын зерделеу; қаржы органдарында ҚР мемлекеттік 

бюджетінің орындалуы бойынша есептік ақпаратты дайындауды қамтамасыз ету; Қазақстан 

Республикасының заңнамасы бойынша тиісті ұйымдарға белгіленген мерзімде шығыстар 

сметасының орындалуы туралы есептілікті жасау. 
М5.2 Білім алушыларда банкте бухгалтерлік есеп техникасын меңгеру, бухгалтерлік жазбаларда банк 

операцияларын көрсету  бойынша білімді  қалыптастыру және бекіту.  Коммерциялық банктердің 

қызметін басқару мақсатында бухгалтерлік есептің ақпараттық мүмкіндіктерін ашу және екінші 

деңгейдегі банктерде есеп жүргізудің салалық ерекшеліктерін қолдана білуде білім алушылардың 

теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету. 
М6 Білім алушылардың экономикалық дүниетанымын қалыптастыру, ақпаратты жинау, өңдеу және 

талдау, статистикалық есеп және есептілік жүйесін және оның аналитикалық мүмкіндіктерін білу. 

Мұнай-газ саласындағы компанияларда және кәсіпкерлік субъектілерінде статистикалық есепке 

алу бойынша, сондай-ақ талдау және статистика әдістері негізінде тиімді басқару шешімдерін 
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қабылдаудың қазіргі заманғы ғылыми және практикалық білім кешенін меңгерту. 
М6.1 Білім алушыларда  банктердегі  статистикалық деректерді жинау, өңдеу, талдау және 

статистикалық есептілік жасау біліктерін қалыптастыру. Сондай-ақ  тиімді басқару шешімдерін 

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

М7 Білім алушыларға ішкі аудиттің жүйелі тәсілдері, мұнай-газ саласы компаниялары мен 

кәсіпкерлік субъектілерінде ішкі аудит әдістемелерін пайдаланудың теориялық аспектісі мен 

практикалық дағдыларына оқыту, кәсіпкерлік тәуекелдерді талдау және бағалау құралдары 

саласындағы білімдерін дамыту, сондай-ақ кәсіпкерлік ортада тәуекелдерді төмендетудің ғылыми 

тәсілдерін қолдану дағдыларын игеруге мүмкіндік беру. 

М8 Білім алушыларды аудит әдіснамасымен және әдістерімен таныстыру, сондай-ақ әртүрлі бейіндегі 

шаруашылық жүргізуші субъектілерге аудиторлық тексерулер жүргізуді ұйымдастыру бойынша 

практикалық дағдыларды қалыптастыру. 
М8.1 Білім алушыларда банк қызметін қадағалау мен аудитін жүргізу бойынша теориялық білім мен 

практикалық іскерліктер және дағдыларды қалыптастыру, банк қызметін қадағалау мен аудитті 

ұйымдастырудың технологиялары мен әдістемелерін меңгеру. 

М9 Қаржылық есептіліктің құрамы мен мазмұнын тереңдетіп зерделеумен, оны оқи білумен, 

есептіліктің ақпараттылығын бағалаумен, мұнай-газ өндірісін дамыту стратегиясын негіздеу және 

тиімді басқарушылық шешімдер қабылдау процесінде есептілікті талдау нәтижелерін пайдалану 

үшін оны жан-жақты талдаумен байланысты теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру. 

М10 Кәсіптік пәндерді оқу кезінде алынған білімді практикалық бекіту, кеңейту, сондай-ақ кәсіптік 

дағдыларды дамыту.   ХҚЕС бойынша қаржылық есепке алуды, салықтық есепке алуды, 

басқарушылық есепке алуды және шаруашылық жүргізуші субъектілерге аудит ұйымдарын 

ұйымдастыру және жүргізу саласында білімді тереңдету, қажетті практикалық дағдыларды игеру. 

Қаржылық және есептік ақпаратты өңдеуге және талдауға үйрету, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін сипаттайтын аналитикалық кестелер құру, шаруашылық 

операциялардың нәтижелерін құжаттау, автоматтандыру құралдары мен ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып, қабылданған нормаларға сәйкес құжаттаманы рәсімдеу. 

12 Оқу нәтижелері  

Код ОН сипаттамасы  Мақсаттың 

кодтары  

 
КК44 

Алынған білімді әдетте тәжірибелік  қызметте туындайтын жағдайларда қолдануға 

қабілетті, мұнай-газ саласындағы және кәсіпкерлік субъектілеріндегі компанияның 

қызметін сипаттайтын экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы 

деректерді дайындауға қабілетті. ХҚЕС-тегі өзгерістердің салдарын, сондай-ақ 

аудит рәсімі кезінде кездесетін ағымдағы проблемаларды түсінуге қабілетті. 

М1 

 
КК45 

Талдау, жинақтау қабілеті бар мамандарды даярлау; экономикалық саясат 

саласындағы іс-шараларды бағалау және стратегиялық шешімдер қабылдау үшін 

талдамалық материалдар дайындау; экономикалық есептеулер жүргізу үшін әртүрлі 

ақпарат көздерін талдау және пайдалану; шаруашылық жүргізуші субъектілер 

қызметінің негізгі экономикалық көрсеткіштерінің болжамын жасау болып 

табылады. 

М2 
М2.1 

 

КК46 Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес аудиторлық рәсімдерді жүргізуге 

және қаржылық есептіліктің аудиті бойынша аудиторлық қорытындыларды 

қалыптастыруға қабілетті. Қолданыстағы кәсіби талаптарға сәйкес белгілі бір 

мамандыққа тән функцияларды орындауға қабілетті. 

М3 

 

КК47 Салық декларацияларын жасаудың практикалық дағдыларын; салық тіркелімдерін 

жүргізу тәртібін; кейінге қалдырылған салықтарды және т.б. көрсете отырып, 

қаржылық нәтижелер туралы есепті жасау ережелерін білуі тиіс. 

М4 

КК48 Бюджеттік ұйымдарда есеп жүргізу бойынша есептік және нормативтік ақпаратпен 

жұмысты жүзеге асыру, Қазақстанның бюджет және салық заңнамасында еркін 

бағдарланып, шығыстар сметасының орындалуы туралы есеп жүргізуге және 

есептілік жасауға қабілетті. Құжат айналымын жүргізуге және халықаралық 

қаржылық есептілік стандарттарының тұжырымдамалары мен қағидаттарын 

практикалық қызметте қолдануға; қоғамдық сектор ұйымдарының қаржылық 

есептілігін халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес 

М5 
М5.1 
М5.2 
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қалыптастыруға қабілетті.   

Банк саласының бастапқы құжаттармен жұмыс істеуге, қаржылық операциялар 

бойынша нормативтік актілерді қолдануға, экономикалық көрсеткіштерін талдауға 

қабілетті. Банктердің есеп саясатын қалыптастыру, банктердің есеп операцияларын 

құжаттамалық ресімдеу, есеп тіркелімдерін өңдеу және банктердің қаржылық 

есептілігін қалыптастыру бойынша практикалық дағдылары бар. 

КК49 Экономикалық қауіпсіздіктің ықтимал қатерлерін болжау мақсатында 

статистикалық деректер негізінде әлеуметтік экономикалық процестерді зерттеу 

қабілеті; ықтимал экономикалық тәуекелдерге талдау жүргізу және баға беру, даму 

серпінінің болжамдарын жасау және негіздеу қабілеті/ҚР банктеріндегі 

статистикалық байқаудың ағымдағы жай-күйіне талдамалық зерттеуді орындауға, 

сондай-ақ қаржы мекемелерін статистикалық байқаудың халықаралық тәжірибесін 

пайдалануға; банктердің қызметіне статистикалық байқаудың қолданыстағы 

жүйесін реформалау қажеттілігін анықтайтын факторларды анықтау қабілетті. 

М6 
М6.1 

 

КК50 Ішкі аудитті жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру, консультациялық 

қызметтер көрсетудің практикалық біліктері мен дағдыларын игеру.  Бақылау 

ортасын талдау; бизнес-процестер бойынша тәуекелдерді талдау, жіктеу және 

бағалау жүргізу; тәуекелдерге қарсы іс-шараларды таңдау әдістерімен де бизнес-

процестер операциялары бойынша тәуекелдер карталарын қалыптастыру. Бизнес-

процестер бойынша тәуекелдерді сақтандыруға бағытталған бақылау рәсімдерін 

әзірлеу дағдылары. 

М7 
 

КК51 Меңгеруі тиіс: аудитті жүргізу үшін қажетті деректерді жинауды, талдауды және 

өңдеуді жүзеге асыру; аудиторлық рәсімдерді жүргізу дағдылары; аудитордың 

жұмыс құжаттамасын қалыптастыру дағдылары; аудиторлық қорытындыларды 

жасау бойынша жұмыстарды орындау./Банктердің қызметін реттейтін нормативтік 

көрсеткіштер жүйесіне ие,  банктік қадағалау мен аудит жүргізу әдістерін қолдануға 

қабілетті. 

М8, М8.1 

КК52 Қаржылық есептілікке экспресс-талдау жүргізу дағдылары, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржылық есептілігін кешенді экономикалық оқу және оның 

қаржылық жай-күйін диагностикалау дағдылары, жүргізілген есептеулер негізінде 

басқарушылық шешімдер қабылдау дағдылары, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржылық жай-күйін жетілдіру бойынша қабылданатын 

басқарушылық шешімдердің тиімділігін бағалау дағдылары. 

М9 

КК53 Шаруашылық субьектісінің қызметінің нәтижелерін талдауға және алынған 

қорытындыларды негіздеуге, компания активтерінің, міндеттемелерінің және 

капиталының болуын, қозғалысын және сақталуын тексеруді жүргізуге, 

бухгалтерлік есепті жүргізуді реттейтін есеп және салық саясатын және басқа да 

ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеуге, ішкі аудитор ретінде жұмыс істеуге және 

мұнай-газ саласындағы компанияларда және кәсіпкерлік субъектілерінде 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттары және халықаралық аудит 

стандарттары бойынша қаржылық есептілік аудитін жүргізу кезінде сыртқы 

аудиторлармен өзара бухгалтерлік есепті автоматтандыру мәселелерін шешу үшін 

заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдана алады. 

М10 

13 Оқыту әдістері 
Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі: 
1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлық (практикалық) – оқытудың инновациялық 

технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа 

жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі.; 
2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде оқытушының 

басшылығымен (СОӨЖ), жеке консультациялар. 
14 Оқыту әдістері мен технологиясы 
Модульді жүзеге асыру барысында қолданылатын оқыту әдістері мен технологиялары: 
1) білім алушы тарапынан рефлексивті тәсілге негізделген студентке шоғырланған оқыту; 
2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 
3) рөлдік ойындар және түрлі форматтағы оқу дискуссиялары; 
4) кейс-стади; 
5) жобалар әдісі; 
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6) презентация 
15 Бағалау әдістері (бағалау критериі) 
Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) 

бағаларынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау үшін қорытынды бағалауда 60% құрайды. Қорытынды 

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

құралады, олардың әрқайсысы 100 балмен бағаланады. 
Үлгерімді ағымдағы бақылау-білім алушының оқу пәнін жүргізетін оқытушымен жүргізілетін оқу пәнінің 

әрбір тақырыбы бойынша оқу жетістіктерін жүйелі тексеру. Ағымдағы бақылау дәрістер конспектілерін 

тексеру, СӨЖ тапсырмаларын орындау, бақылау жұмыстары, практикалық зертханалық жұмыстар және т. 

б. түрінде орындалады. 
Пән бойынша қорытынды баға пайыздық мазмұнда келесі формула бойынша анықталады: 
Қ% = ШБ 1+ ШБ 2 х 0,6 + Е х 0,4 
                   2 

мұнда:  ШБ 1 – 1-ші рейтинг жіберу бағасының пайыздық мазмұны; 
ШБ 2 – 2-ші рейтинг жіберу бағасының пайыздық мазмұны; 
Е – емтихан бағасының пайыздық мазмұны. 
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электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/audit-v-2-ch-chast-2-437408 
35. Анализ финансового положения организации :учебное пособие / Р.Е. Джаншанло.- Алматы: ЛЕМ, 

2015.- 76 с.  
36. Баканов А.В., Шеремет А.Д. Экономический анализ: Учебник.- М.: ИНФРА-, 2016. (http://znanium.com) 
37. Агеева О. А.  Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / О. 

А. Агеева, Л. С. Шахматова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 273 с.  
38.Анисимова А.И. Методика комплексного анализа финансового состояния организации по 

даннымбухгалтерской финансовой отчетности / А.И. Анисимова, С.В. Нефедова // Вестник Тульского 

филиала Финуниверситета. – 2018. – № 1. – С. 346–348. 
39. Атанов И.Ю. Стратегия улучшения финансового состояния предприятия / И.Ю. Атанов // Аллея науки. 

– 2019. – Т. 1. – № 10 (37). – С. 376–378. 
40. Исаева Ш.М. Бухгалтерская финансовая отчетность организации как информационная основа анализа 

финансового состояния / Ш.М. Исаева, К.А. Габибова // Экономика и социум. – 2018. – № 4 (47). – С. 333–

41. Касимова Д.М. Направления улучшения финансового состояния предприятия / Д.М. Касимова // Наука: 

общество, экономика, право. — 2019. — № 4. — С. 314-322. 
Қосымша әдебиеттер: 
1.«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.2007.28.02. № 

234-III ҚРЗ(01.01.2021 ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 
2. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР кодексі (Салық кодексі) ҚР 

10.12.2008 ж. № 99 – IV (2021ж. жағдай бойынша). 
3.Аудиторлық қызмет туралы 1998 жылғы 20 қарашадағы № 304 – I заң (01.01.2021 ж. жағдай 

бойынша толықтырулармен) 
4.Учетная политика для ТОО по МСФО  в Республике Казахстан    В.П. Проскурина  Изд.LEM,2016 
5.Учетная политика по МСФО для малого и среднего бизнеса (практическое пособие) Изд.LEM,2017 
6.КТС-Ү 100 бойынша салық есептілігін (декларацияларды) жасау ережелері. Бас. LEM, 2021ж 
7. «Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша Декларация» салық есептілігін жасау қағидалары 

(200.00-нысан). Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 12 ақпандағы № 166 бұйрығына 

15-қосымша, LEM., 2020ж. 
8.Шағын бизнес субъектілері үшін салық есептілігін жасау қағидалары Ү. 910. ҚР Қаржы министрінің 

2017 жылғы 14 сәуірдегі № 250 бұйрығына 4-қосымша, LEM, 2017ж 
9.Порядок перехода ТОО на МСФО для МСБ. Практическое пособие. В.П. Проскурина., Изд. LEM., 2013г. 
10. «Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары» ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 

бұйрығы  
11. «Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы № 185 бұйрығы (өзгерістермен және толықтырулармен) 

12.Курстық жобаны (жұмысты) ресімдеу туралы ереже. ЕАМГУ 12-20-У 22.12.2020 

ж.(https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-rabota/u11.pdf) 
13.Білім алушылардың тәжірибесін  ұйымдастыру және өткізу туралы ереже. Атырау мұнай және газ 

университеті. 22.12.2020 ж. ЕАМГУ 10-20-У. (https://aogu.edu.kz/units/monitoring/polozheniya/uchebnaya-

rabota/u9.pdf) 

http://www.stat.kz/links/Pages/default.aspx
http://stats.bls.gov/bls/other.htm
https://urait.ru/book/audit-v-2-ch-chast-2-437408
http://znanium.com/
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14. Гинзбург  А.И. Экономический анализ.– 2-е изд.- СПб.: Питер, 2015 

 

 
А: A: БАСҚАРУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 
1 Модуль коды MPK  08 
2 Модуль атауы БІЛІКТІЛІК БЕРУ МОДУЛІ  

1) PredP 4310 Диплом алды тәжірибе (КП/ЖК, 7 кредит) 
2)Қорытынды аттестациялау (дипломдық жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау немесе кешенді емтихан дайындау және 

тапсыру)(12 кредит) 
3 Модулді жасқтаушылар Жалғасбаева А.А., Кадырбергенова А.К. 
4 Кафедра-владелец модуля Бизнес мектеп 
5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 
Кафедра % қатысуы 

Бизнес мектеп 100 
6 Модульді меңгеру ұзақтылығы  

Семестр жәнеоқу жылы 
8 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі  қазақша,  орысша 
8 Академиялық кредиттер саны  19 кредит  / 570 сағат 

 
9 Модуль пререквизиттері ХҚЕС бойынша қаржылық есеп, Мұнай-газ өндірісіндегі 

кеңейтілген қаржылық есеп, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

кеңейтілген қаржылық есеп, Мұнай- газ өндірісіндегі бизнес 

талдау, Кәсіпкерлік субъектілеріндегі бизнес талдау, 

Коммерциялық банктердің қызметін бизнес талдау, 

Қаржылық есептілікті кеңейтілген талдау, Мұнай-газ 

өндірісіндегі кәсіби аудит,Кәсіпкерлік субъектілеріндегі 

кәсіби аудит,Банктік қадағалау және ауди 
В: ОҚУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 
10 Модуль сипаттамасы  
Бакалаврды дайындаудың соңғы кезеңінде мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру және/немесе 

дипломдық жұмысты (жобаны) орындау және қорғау түрінде қорытынды аттестаттау көзделеді. Диплом 

алдындағы практиканың және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың мазмұны Практикалық-бағытталған 

білімді алуды қамтамасыз етеді, Теориялық оқыту процесінде алынған білім мен іскерлікті бекітуге, 

практикалық тәжірибе алуға, бітіру дипломдық жұмысын орындау үшін материалдар жинауға ықпал етеді. 

Дипломдық жұмыс (жоба) оқудың соңғы сатысы болып табылады және білім алушылардың теориялық 

білімдерін жүйелеу, бекіту мақсаты бар. Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұнына, көлеміне және 

құрылымына қойылатын талаптар университеттің ішкі құжаттарымен анықталады. 
11 Модуль мақсаты 
М1 Кәсіби пәндерді оқу кезінде алған білімдерін тәжірибелік бекіту, кеңейту, сондай-ақ маркетингтік 

қызметтің кәсіби дағдыларын дамыту.Жұмыс беруші талап еткен маркетингті басқарудың 

ұйымдастыру механизмін құру және дамыту процесінде жаңа дағдыларды меңгеру; дипломдық 

жұмыстың тақырыбына сәйкес өзіндік зерттеу жүргізу; тақырып бойынша нақты материалдарды 

жинау, жүйелеу, өңдеу. Жеке тапсырманы орындау үшін шаруашылық жүргізуші субъектінің 

шаруашылық қызметінің соңғы кезеңдеріндегі кәсіпорын динамикасындағы барлық зерттелетін 

көрсеткіштерді қарастыру. Мамандық бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын 

жинақтау, болашақ бизнес және басқару бакалаврының өзіндік еңбек қызметіне кәсіби 

дайындығын бекіту және дипломдық жұмысты орындау үшін материалдар жинау. 
М2 Қорытынды мемлекеттік емтиханның мақсаты-бітірушінің кәсіби міндеттерін шешу үшін 

теориялық білімді, практикалық дағдыларды және іскерлікті пайдалану бойынша кәсіби дайындық 

дәрежесін бағалай білу. Активтер, міндеттемелер, капитал, ақша қаражатының қозғалысы, кірістер 

мен шығыстар, ұйымдар қызметінің қаржылық нәтижелері туралы ақпаратты басқару үшін 

қалыптастыру, талдау және пайдалану әдістерін білу және түсіну. 
12 Оқыту нәтижелері  
Код ОН сипаттамасы Коды 

целей 
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КК54 Диплом алдындағы практикадан өту нәтижесінде өзінің кәсіби қызметінде нормативтік 

және құқықтық құжаттарды талдау және пайдалану дағдыларын меңгеру, бастапқы 

кәсіби шеберлік пен дағдыларды алуға қабілетті. Өзінің кәсіби қызметінде нормативтік 

және құқықтық құжаттарды іздеу, талдау және пайдалану дағдыларын қолдана алады, 

іскерлік қарым-қатынас пен көпшілік алдында сөз сөйлеуді жүзеге асырады, іскерлік хат 

алмасуды жүзеге асырады және электрондық коммуникацияларды қолдайды. Іскерлік 

ақпаратты өңдеудің әдістері мен бағдарламалық құралдарын меңгерген, кәсіби 

қызметтің басымдықтарын анықтай білу, басқарушылық шешімдерді, соның ішінде 

белгісіздік және тәуекелдер жағдайында әзірлеу және тиімді орындау. 

М1 
 

КК55 Зерттелетін мәселелерді шешу кезінде өзіндік зерттеу жұмысын жүргізу және зерттеу 

әдістемелерін қолдану, зерттелетін проблеманы өз бетінше шешу үшін оқу барысында 

алған білім мен іскерлікті дұрыс пайдалана білу. Маманның міндеттерін іс жүзінде, 

нақты орындау арқылы базалық және бейіндеуші пәндер бойынша теориялық білімді 

бекіту, практикалық дағдыларды меңгеру және болашақ мамандық бейіні бойынша 

кәсіби және ұйымдастырушылық жұмыстың озық тәжірибесін меңгеру. Ұйымдастыру-

басқару шешімдерін табу қабілеті және олар үшін жауапкершілік алуға, есеп жазу 

немесе дипломдық жұмыс үшін ақпаратты жинау, жүйелеу және өңдеу. 

М2 

13 Оқыту әдістері 
Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  
- аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы (СӨЖ), оның ішінде оқытушының 

басшылығымен (СОӨЖ), жеке кеңестер.  
МЕ дайындау, қажетті әдебиеттерді, нақты материалдарды іріктеу, оны жинақтау, жүйелеу, өңдеу және 

дипломдық жұмысты орындауда пайдалану әдістері бойынша оқытушыға кеңес беру. Оқыту барысында 

алынған нәтижелерді үнемі тыңдау және талқылау, оған қажетті ұйымдастырушылық және әдістемелік 

көмек көрсету. 
14 Оқыту әдістері мен технологиясы  
- ауызша сұрау 
- жобалық әдіс  
- іздеу әдісі  
- зерттеу әдісі 
 - дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау және таныстыру) 
15 Бағалау әдістері (бағалау критериі) 
Мемлекеттік емтиханда және дипломдық жұмысты қорғауда білім алушының үлгерімі білімді бағалаудың 

балдық - рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады. Мемлекеттік емтихан, жұмысты, тапсырманы, 

жобаны орындау, сабақтағы ауызша жауап, емтихандағы жауап нәтижелері 100 баллдық жүйе бойынша 

бағаланады: А, А -, "өте жақсы" (90-100 балл); В+, В, В–, С+ "жақсы" (70-89 балл); с, С–, D+, D -, 

"қанағаттанарлық" (50-69 балл);F, FX, "қанағаттанарлықсыз" (0 – 49 балл). 
16 Әдебиеттер 
Негізгі әдебиеттер: 

1. Сборник задач к курсу «Финансовый учет и отчетность»Соловьева О.В.М.: Экономический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020. — 78 с.ISBN 978-5-906932-51-8                                          
2. Садиева А.С., Шахарова А.Г., Сагиндыкова Г.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие. Алматы. 

«LEM», 2016 
3. Продвинутый финансовый учет: Учебное пособие / Г.К. Тулешова,Б.Ж. Акимова, С.С. Сапарбаева.- 

Алматы: Экономика, 2016.- 232 с 
4. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник / Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко.- М.:: Юрайт, 2014.- 464 

с.- (Бакалавр.Академический курс) 
5. Кругляк З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: Учебное пособие Гриф МО РФ 

Инфра-М, 2015г. 
6. Байрамова Г.Ш. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность  в соответствии с  международными 

стандартами  финансовой отчетности  для общественного сектора по методу начисления: учебное  пособие. 

–Астана: «KAINAR», 2016. 
7. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 319 с.- (Учебники для программы МВА). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020015 
8. Рыкова И.Н., Уткин В.С. Экономическая роль показателя достаточности капитала в банковской системе// 

Банковское дело.-2014 
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9. Бухгалтерский   финансовый   учет:   учебник   /   И.В.   Анциферова.   -Москва: Дашков и К, 2014. - 556 
10. https://tabys-edu.kz/courses_4  
11. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005962_ 
12. Справочник бухгалтера 2021. ИздательствоLEM (Лем), 2021 г. 
13. Комментарий  к налоговому кодексу РК 2021. ИздательствоНациональная палата предпринимателей 

Республики Казахстан, 2020 г. 
14. Данные Агентство Республики Казахстан по статистике.  И  статистический комитет стран СНГ. 
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5. ПӘНДЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 
№ Пәннің атауы  Пәннің қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз) 

Кредит 

саны 

Қалыптаса

тын 

құзыреттер 

(кодтар) 

Жалпы білім беру бағдардарламасы пәндерінің циклыЖОО компоненті/Таңдау бойынша компоненті 

1 Кәсіби қызметтің 

құқықтық негіздері  

Қаржылық құқық оқу пәні ретінде бәсекелестік типтегі 

экономикалық қатынастарға "қызмет көрсететін" құқық 

саласы ретінде қаржылық құқықтың реттеуші әлеуетін 
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зерттеуге мүмкіндік береді; қаржының өзекті құқықтық 

аспектілерін, қаржыны мемлекеттік реттеудің 

принциптерін, әдістері мен нысандарын, қаржының 

жұмыс істеу мәселелерін және бәсекелес экономика 

жағдайында қаржы жүйесіне әсер ететін әртүрлі 

факторларды қарастыру қаржылық құқықтың мазмұнын 

ашу мақсаты болып табылады. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

КК4,5,6,7 

Қоршаған орта 

туралы ғылым және 

қоғам 

Курс қоршаған ортаның барлық компоненттерінің 

ажырамас бірлігі туралы идеяларды қалыптастыруға 

бағытталған. Антропогендік жүктемеге байланысты 

қоршаған ортаның жай-күйіне талдау және болжау 

жүргізу. Техногендік және табиғи сипаттағы ТЖ 

жағдайында тіршілік әрекеті процесінде және 

денсаулықты сақтау, қауіпсіздік шаралары мен әдістерін 

қамтамасыз етуге оқыту болып табылады. 

Құқық негіздері және 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл 

Курс мемлекет, құқық туралы түсініктерді зерттейді. 

Сондай-ақ ҚР конституциялық құқығының негіздері. 

Құқық қорғау органдары және сот. Мемлекеттік басқару. 

Әкімшілік құқық негіздері. Азаматтық және отбасылық 

құқық негіздері. Қаржылық құқық негіздері.  Еңбек 

құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Құқық 

қорғау органдарының құқықтық негізі, қағидаттары, 

ұлттық стратегиясы, ұйымдастырушылық негіздері, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қылмыстық-

құқықтық және қылмыстық іс жүргізу құралдары. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет: мазмұны, рөлі мен 

функциялары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

ұлттық негіздері. Қоғамдық бақылау сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тетігі ретінде. 

Көшбасшылық Пәннің мазмұны көшбасшылық пен уәждеменің 

теориялық аспектілерін сипаттайды.  Заманауи 

компаниядағы көшбасшының рөлін ашады. 

Көшбасшының күші мен әсері. Көшбасшылық 

тұжырымдамасы. Көшбасшының кәсібилігі мен жеке 

қасиеттеріне ерекше назар аударылады. Нәтижесінде 

білім алдушылар команда құру, көшбасшылық 

дағдыларын игереді. 

Базалық пәндер циклы /ЖОО компоненті 

2 Экономикадағы 

математика 

Курс экономикадағы математика туралы - теориялық 

және қолданбалы ғылыми қызмет саласы туралы 

идеяларды қалыптастыруға бағытталған, оның мақсаты 

экономикалық объектілерді, процестер мен 

құбылыстарды математикалық тұрғыдан рәсімдеу болып 

табылады. Математика тілі экономистерге көптеген 

күрделі құбылыстар туралы мазмұнды және тексерілетін 

гипотезаларды тұжырымдауға мүмкіндік береді, оларды 

сипаттау математикалық аппаратты тартпай қиын болып 

көрінеді. Аналитикалық геометрия және сызықтық 

алгебра негіздері оқытылады. Қарапайым және күрделі 

пайыздар. Банк ісіндегі пайыздық есептеулер. 

Математикалық анализге кіріспе: функция ұғымының 

пайда болуы және дамуы. Экономикадағы функциялар 

және саралауды қолдану. Тұтыну функциялары және 

бюджетті шектеу сызығы. Сұраныс пен ұсыныс 

қисықтары. 

5 КК15 

3 Экономика негіздері Курс бизнесті дамытудағы теориялық экономиканың 

орны мен рөлі туралы түсінік қалыптастыруға 

бағытталған. Экономикалық даму мәселелері, меншік, 

макроэкономика және микроэкономика мәселелері 

қаралды, шаруашылық жүргізуші субъектінің жұмыс істеу 

ортасының мәселелерін, өндірісті ұйымдастырудың 

8 КК21 
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нысандары мен әдістерін ашатын мәселелер 

толықтырылды, шаруашылық жүргізуші субъектіні 

басқару және қайта құрылымдау, персоналды басқару 

мәселелері қаралды. Шаруашылық жүргізуші субъектінің 

даму факторлары баяндалған, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердегі инновациялық және инвестициялық 

қызмет көрсетілген. Қаржы ресурстарына, шаруашылық 

жүргізуші субъектілердегі талдау қызметіне көңіл бөлінді. 

Курсты оқу кезінде кейс технология, іскерлік ойындар 

кеңінен қолданылады. 

4 Бизнеске кіріспе Курс бизнес түсінігі мен мәнін зерттейді. Ол бизнесті 

жүргізудің негізгі белгілерін, жаңа жұмыс орындарын, 

кәсіпкерлік фирмаларды құру тәсілдерін ашады. Шағын, 

орта және ірі бизнестің экономикалық шараларын, 

капиталды, маркетингтік және қаржылық саясатты 

қарастырады. Бизнесті қолдау шаралары. Компания 

қызметін талдау және бағалау. Нәтижесінде студенттер 

кез-келген қызмет саласында бизнес құрудың тиімді 

жолдарын ұсына алады. 

5 КК23 

5 Менеджмет негіздері Курс отандық және шетелдік менеджменттің қалыптасуы 

мен дамуын ескере отырып, бәсекелестік  жағдайда 

жұмыс істейтін ұйымдардың басқарушылық қызметінің 

әдіснамалық негіздері мен ерекшеліктерін зерттейді. 

5 КК24 

6 Оқу тәжірибесі Оқу практикасының негізгі мақсаты білім алушылардың 

1,2 семестрде өткен курстарды оқу кезінде алған 

теориялық білімдерін әрі қарай бекіту және оқу 

практикасы негізінде бастапқы біліктер мен кәсіби 

дағдыларды алуға, сондай-ақ өздерінің болашақ 

мамандықтарының сипаты мен ерекшеліктерімен 

танысуға үйрету болып табылады. 

3 КК42 

 

7 Академиялық хат Академиялық хат пәнінің көмегімен білім алушылардың 

ғылыми және білім беру коммуникациясы жүзеге 

асырылады.  Академиялық жазу жүйелері бастапқы 

(ғылыми мақала, диссертация, академиялық рецензия, 

монография және т.б.) және қайталама жанрларға 

(ғылыми жобаның сипаттамасы, тезис, автореферат, 

ғылыми пікірталас, энциклопедиялық мақала, аннотация) 

байланысты. 

2 КК25 

 

8 

Қаржы нарықтары, 

институттар мен 

құралдары 

Пән қаржы қызметінің экономикалық мәні мен 

функцияларын; қаржы жүйесін, тетіктері мен қаржы 

саясатын; қаржыны басқаруды; қаржылық бақылауды; 

қаржылық жоспарлауды ұйымдастыруды және т.б. 

қарастырады. Курс білім алушылардың қаржы 

нарығының инфрақұрылымын және оның құрамдас 

бөліктерін, олардың құралдарын: ақша, депозиттік, 

кредиттік, валюталық, бағалы қағаздар, сақтандыру және 

зейнетақы және т.б. зерделеу бойынша теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды алуына бағытталған. 

5 КК28 

9 Бухгалтерлік есеп 

негіздері 

 

Курс білім алушыларға бухгалтерлік есептің мазмұны мен 

мақсаты туралы білімді қалыптастыруға, топтастырудың 

теориялық негіздерін зерделеуге, бухгалтерлік есеп 

объектілері туралы ақпаратты жүйелеуге, құндық 

көрсетуге және жинақтауға, сондай-ақ бастапқы есептік 

құжаттаманы ресімдеудің, бухгалтерлік жазбаларды 

жасаудың, ағымдағы есепті ұйымдастыру мен жүргізудің 

практикалық дағдыларын алуға көмектесуге арналған. 

6 

 

КК29 

 

10 ХҚЕС бойынша 

қаржылық есеп 

Курс ХҚЕС-ті қолдана отырып, бухгалтерлік есеп жүргізу 

туралы түсінік береді, ХҚЕС-те көрсетілген бухгалтерлік 

есептің негізгі аспектілері зерттеледі. Пәнді оқу 

барысында білім алушылар қаржылық есептілікті 

дайындау мен ұсынудың тұжырымдамалық негіздері мен 

жалпы қағидаттарын меңгереді, қаржылық есептілік 

6 

 

 

 

 

КК34 
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нысандарындағы ақпаратты ашады 

11 Бухгалтерге арналған 

Excel (тәжірибе) 

Оқу курсында бухгалтерлік жүйедегі (SAP, Axapta, 1С 

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

шығыстар туралы деректер қарастырылады. Сондай-ақ 

валюта бағамдары, биржалық баға белгіленімдері, 

бәсекелестердің немесе жеткізушілердің прайс-парақтары 

туралы деректер. Басқа ақпарат – мәтіндік файлдардан, 

Excel файлдарынан және мәліметтер базасынан. 

5 

 

 

 

 

КК37 

 

 

12 Жабдықтау процесін 

жоспарлау және 

ұйымдастыру 

Курс бағдарламасы сатып алу қызметі, қорларды басқару, 

әртүрлі меншік нысанындағы шаруашылық жүргізуші 

субъектілерде сатып алуды жүргізу, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің жұмыс істеу тиімділігін арттыру 

туралы мәселелерді жан-жақты қарауды көздейді. Пән 

шаруашылық жүргізуші субъектіні қамтамасыз ету 

саласында басқарушылық шешімдер қабылдау үшін негіз 

болады. Орталық проблемалар ең оңтайлы жеткізушіні 

таңдау, шикізаттың, материалдар мен жартылай 

фабрикаттардың ағымдағы және сақтандыру қорларының 

деңгейлерін анықтау, жеткізушілермен өзара әрекеттесу 

сапасын арттыру, жеткізу процесін ұйымдастыруға 

шығындарды азайту, жеткізудің ұтымды схемаларын 

таңдау және т. б. 

6 КК39 

13 Аудит негіздері Курстың мазмұны аудиторлық қызметтің маңызды 

теориялық және әдіснамалық мәселелерін, сондай-ақ 

оларды практикалық іске асыру нәтижелерін қамтиды. 

Аудитті жүзеге асырудың түрлерін, әдістерін, тәсілдерін, 

тәсілдерін зерделейді. Аудитті жоспарлау кезеңдері 

қарастырылады, аудит сапасын бақылау жүйесінің 

мәселелері зерттеледі. 

5 

 

 

 

 

 

КК46 

 

 

 

 

 

 

14 

Бухгалтерлік есеп 

және салық есебі 

бойынша 

зертханалық семинар 

Бухгалтерлік және салықтық есепке алуды ұйымдастыру 

және жүзеге асыру бойынша білім алушылардың 

практикалық біліктері мен дағдыларын дамыту; кейіннен 

есептерде ұсыну мақсатында есепке алу тіркелімдерінде 

қаржылық сипаттағы ақпаратты бағалауды, есептік 

тіркеуді және жинақтауды жүргізу; бухгалтерлік және 

салықтық есепке алу тіркелімдерінде шаруашылық 

операцияларды хронологиялық тәртіппен көрсету және 

бухгалтерлік есепке алудың тиісті шоттары бойынша 

топтастыру. Салық және бухгалтерлік есептілікті жасау 

және кейінге қалдырылған салықтардың есебін жүргізу 

қағидаларының практикалық тараптарын ашу. 

 

 

 

3 

 

 

 

КК41 

 

15 Өндірістік тәжірибе 1 Тәжірибе базасымен танысу, шаруашылық жүргізуші 

субъектілерде қаржылық есепті ұйымдастырудың  

тәжірибесімен танысу, бухгалтерлік бағдарламаның 

техникалық қамтамасыз етілуі мен пайдаланылуын 

зерделеу. Ақша қаражаттары мен олардың 

баламаларының есебін, дебиторлық берешектің есебін, 

қорлардың есебін зерттеу. Қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді 

активтердің, міндеттемелердің, капиталдың есебін, 

еңбекақы төлеу бойынша персоналмен есеп айырысудың 

есебін, кірістер мен шығыстардың есебін, сондай-ақ 

шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық 

есептілігінің құрамын, мазмұнын және жасау тәртібін 

зерделеу. 

5 КК43 

16 Өндірістік тәжірибе 2 Шаруашылық субьектілердің қызметіне практикалық 

қатысу негізінде білім алушылардың курстарды оқу 

кезінде алған теориялық білімдерін бекіту, оларды кәсіби 

қызметте қолдану білігін қалыптастыру. ХҚЕС бойынша қ 

аржылық есепті, салықтық, басқарушылық есепті, сондай-

ақ шаруашылық жүргізуші субъектінің аудитін 

ұйымдастыру және жүргізу саласында қажетті 

практикалық дағдыларды игеру. 

6 КК53 
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 Базалық пәндер циклы /Таңдау бойынша компонент  

 

 

17 

 

 

Экономика және 

өндірісті 

ұйымдастыру 

/Кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

экономикасы 

Пәнді оқу шаруашылық жүргізуші субъектінің өндірістік 

құрылымын, өндірістік процесті, өндірісті 

ұйымдастырудың түрлері мен нысандарын анықтауға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, шаруашылық жүргізуші 

субъект экономикасының экономикалық мәнін, 

бәсекелестік экономика жағдайындағы рөлі мен 

функцияларын, шаруашылық жүргізуші субъектінің 

жұмыс істеуі мәселелері бойынша заңнамалық және 

нұсқаулық материалдарды анықтауға мүмкіндік береді. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

КК22 

 

Пәнді зерделеу шаруашылық жүргізуші субъектісі 

экономикасының экономикалық мәнін, бәсекелестік 

экономика жағдайындағы рөлі мен функцияларын, 

шаруашылық жүргізуші субъектінің жұмыс істеу 

мәселелері бойынша заңнамалық және нұсқаулық 

материалдарын анықтауға; шаруашылық жүргізуші 

субъект қызметінің практикасын салыстыра отырып 

зерделеуге, осы негізде шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді басқарудың неғұрлым тиімді бағыттарын, 

нысандары мен әдістерін іздестіруге мүмкіндік береді. 

18 Техникалық ағылшын 

тілі / Салық және 

салық мониторингі 

Ағылшын техникалық курсы – әр түрлі мамандықтар мен 

кәсіптердің тілі. Бұл көптеген қызмет түрлерін, 

техникалық қызмет көрсетуді және көптеген кәсіптерді 

қамтитын тілдің кең және көлемді категориясы. 

5 КК26, 

КК27 

 

Білім алушыларда салық жүйесінің құрылуы және қызмет 

ету негіздері бойынша теориялық және практикалық білім 

кешенін қалыптастыру. Білім алушылардың салықтық 

жоспарлау және салықтық бақылау саласындағы 

білімдерін меңгеруі, салықтық жоспарлау және 

болжамдау қажеттілігін негіздеуге мүмкіндік беретін 

қазіргі заманғы экономикалық ойлауды қалыптастыру 

және салықтардың және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдердің уақтылы түсуіне салықтық 

бақылауды жүргізу. 

19  

Өнеркәсіп 

статистикасы 

/Статистика және 

сандық қаржы 

Пәннің мазмұны келесі мәселелерді қамтиды: «Өнеркәсіп 

статистикасы» курсына кіріспе және оның ғылыми 

негіздері, өнеркәсіп статистикасының пәні, әдісі мен 

міндеттері; статистикалық ақпарат көздері; статистикалық 

бақылау материалдарын топтастыру және жинақтау; 

еңбек өнімділігі статистикасы; жалақы статистикасы; 

негізгі қорлар статистикасы; өзіндік құн статистикасы 

және т.б. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

КК30,31 

Курс қаржы жүйесінде болып жатқан процестер мен 

құбылыстарды (ЖҰӨ-ні бөлу және түпкілікті пайдалану, 

үй шаруашылықтарының, мемлекеттік мекемелердің, 

шаруашылық жүргізуші субъектінің бастапқы және 

түпкілікті кірістерін құру, негізгі қорларды жинақтау 

және т.б.) олардың сапалық сипаттамаларымен ажырамас 

байланыста олардың дамуы мен қалыптасуының 

заңдылықтарын сипаттайды. 

20 Жобаларды басқару / 

Бизнес процестерді 

басқару 

Пәнде пәннің модулдері мен тақырыптары көрсетілген: 1-

бөлім. Жобаны басқарудың теориялық және әдіснамалық 

аспектілері. 2-бөлім. Жобаны басқару процестерінің 

негізгі топтары. 3-бөлім. Жүйелік тәсіл шеңберіндегі 

жобаны басқарудың негізгі ішкі жүйелері. 4-бөлім. 

Жобалық қызметті басқарудың бағдарламалық өнімдері. / 

Осы курсты оқу нәтижесінде білім алушылар басқаруға 

үдерістік тәсіл тұжырымдамасының эволюциясы туралы, 

үдерістік басқару әдіснамасы мен қағидаттары туралы, 

бизнес-процестерді талдау және реинжиниринг әдістері 

туралы білім алады, басқарудың әртүрлі типтерінің 

артықшылықтары мен кемшіліктерін және оларды 

 

 

5 

 

 

КК32,33 
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қолдану салдарларын бағалау, бизнес-процестерді 

модельдеу және бизнес-процестерді оңтайландыру үшін 

ақпараттық технологияларды пайдалану дағдылары мен 

іскерліктеріне ие болады. 

 

 

 

21 

Корпоративтік қаржы 

/Қаржылық 

менеджмент 

Қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу, алынған таза кірісті 

барынша арттыру, компания иелерінің меншігі мен әл-

ауқатын арттыру мақсатында корпорациялардың 

қаржысын ұйымдастырудың негіздерін игеруде 

оқытушыларды теориялық және практикалық даярлауды 

қамтамасыз ету, оларды оңтайландыру және тиімді 

басқару. 

 

 

 

5 

 

 

 

КК35,36 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржылық менеджменттің мақсаты мен міндеттерін 

игеруде білім алушылардың  теориялық және 

практикалық дайындығын қамтамасыз ету. Негізгі назар 

қаржы жобаларын бағалау кезінде қаржылық шешімдер 

қабылдау тәсілдерін әзірлеуге, дивидендтік саясатты 

таңдауға, қор және кредит нарықтарының қаражатын 

тарту негізінде капиталдың ұтымды құрылымын 

қалыптастыруға, қаржы активтерін басқаруға, сондай-ақ 

тәуекелдерді бағалау және азайту тәсілдеріне бөлінеді. 

 

 

22 

Мұнай-газ 

өндірісіндегі басқару 

есебі / Шаруашылық 

жүргізуші 

субъектілердегі 

басқару есебі 

Курста басқару есебі мен ішкі есеп беру жүйелерінің 

негізгі түсініктері мен ұйымдастыруы зерттеледі, 

компанияның ақпараттық ағындарын ұйымдастыру және 

оларды басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалану 

мәселелері қарастырылады. Басқару есебін білу басқару 

функцияларын орындау үшін экономикалық ақпаратты 

құруға мүмкіндік береді, оған мыналар жатады: 

жоспарлау, үйлестіру, бақылау, талдау, басқару 

шешімдерін қабылдау. 

 

 

 

8 

 

 

 

КК38 

 

 

23 

Мұнай-газ 

өндірісіндегі 

бюджеттеу / 

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

бюджеттеу 

Курстың кіріспе бөлімінде компаниялардағы бюджеттеу 

мақсаттары мен міндеттері, бюджеттеу жүйесін 

қалыптастыру принциптері, компания бюджеттерінің 

түрлері, шаруашылық жүргізуші субъектінің жылдық 

бюджеттерін дайындау, келісу және бекіту кезеңдері 

туралы жалпы түсінік беруге арналған бірнеше дәрістер 

қарастырылған. Сондай-ақ бюджетті дайындаудың және 

оларды компанияны жедел басқаруда пайдаланудың 

негізгі тәсілдері қаралатын болады. Бұдан әрі нақты 

мысалдарда компанияның бюджет жүйесін классикалық 

қалыптастыру алгоритмі ашылады. Практикалық 

сабақтарда олар бұл алгоритмді кейінірек оқытушымен 

бөлшектелетін есептеу тапсырмаларында дербес сынап 

көреді. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

КК40 

 Кәсіптік пәндер циклы/ЖОО компоненті  

24 Қаржылық есептілікті 

кеңейтілген талдау 

Курс компаниялардың қаржылық есептілігінің әртүрлі 

нысандарын құрастыру, талдау және болжау бойынша 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды алуға; 

білім алушыларға қаржылық талдау саласындағы озық 

білімге сәйкес қаржылық ақпаратпен және қаржылық 

көрсеткіштермен жұмыс істеу кезінде талдамалық 

құралдарды пайдалану дағдыларын дамытуға 

бағытталған. 

6 КК52 

 

25 

Дипломалды 

тәжірибе 

Негізгі құзыреттерді бекіту, білім беру бағдарламасы 

бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет 

тәжірибесін алу. Шаруашылық субьектісімен оның ішкі 

еңбек тәртібі ережелерімен танысу, қауіпсіздік техникасы 

бойынша нұсқаулық. Таңдалған тақырыпқа және 

дипломдық жұмыс жетекшісімен келісілген жоспарға 

сәйкес дипломдық жұмысты орындау үшін қажетті 

материалдарды жинау. Алынған ақпаратты талдау, 

практика бойынша есеп дайындау. 

 

 

 

7 

 

 

 

КК54 

 Кәсіптік пәндер циклы /Таңдау бойынша компонент  



Ү АМГУ 131-17-20. Білім беру бағдарламасы. Бірінші басылым 

47 

 

 

 

  25 

Мұнай- газ 

өндірісіндегі 

кеңейтілген 

қаржылық есеп 

/Шаруашылық 

жүргізуші 

субъектілердегі 

кеңейтілген 

қаржылық есеп 

Кеңейтілген қаржылық есеп қаржылық есеп негіздерін 

тереңірек зерттеуді және кеңейтуді қамтиды. Курс ҚЕХС 

қолданумен байланысты тақырыптық зерттеулерді және 

олардың өзгерістерін қамтиды. Жетілдірілген қаржылық 

есепті зерделейтін білім алушылар ХҚЕС-тегі 

өзгерістердің салдарын, сондай-ақ мұнай-газ өндірісі мен 

кәсіпкерлік субъектілеріндегі аудит рәсімі кезінде тап 

болатын ағымдағы проблемаларды білуі және түсінуі 

қажет. 

 

 

 

6 

 

 

 

КК44 

 

Курс ҚЕХС қолданумен байланысты тақырыптық 

зерттеулерді және олардың өзгерістерін қамтиды. 

Жетілдірілген қаржылық есепті зерделейтін білім 

алушылар  ХҚЕС-тегі өзгерістердің салдарын, сондай-ақ 

кәсіпкерлік субъектілеріндегі аудит рәсімі кезінде 

кездесетін ағымдағы проблемаларды білу және түсіну 

қажет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Мұнай- газ 

өндірісіндегі бизнес 

талдау /  Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

бизнес талдау 

Major*/ 

Коммерциялық 

банктердің қызметін 

бизнес талдау Minor* 

Курс бизнестің қажеттіліктерін тануға және оның 

мәселелерін шешуге арналған.  Бұл мүдделі тараптар 

арасындағы байланыс ретінде жұмыс істейтін міндеттер 

мен әдістердің жиынтығы.  Пәнді оқытудың міндеттері: 

Білім алушыларды бизнес-талдау техникаларымен 

таныстыру; бизнес-процестерді тануға икемді 

аналитикалық ойлау дағдыларын қалыптастыру, 

проблемаларды анықтау және ұйымда өзгерістер енгізу 

бойынша ұсыныстар әзірлеу. Олар ұйымның 

құрылымын, саясатын және қызметін түсінуге 

көмектеседі. Сондай-ақ, олар бизнеске өз мақсаттарына 

жетуге көмектесетін шешімдерді ұсына алады. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

КК45 

 

Оқу курсында коммерциялық банктің қызметіне талдау 

жүргізудің теориялық және қолданбалы аспектілері 

баяндалған. Бизнесті талдаудың негіздері бизнес-

процестерді терең зерттеу және осы процестердің белгілі 

бір тиімділік критерийлеріне сәйкестік деңгейін анықтау 

болып табылады. Бизнесті талдау басқарудың негізделген 

шешімдерін қабылдау үшін бухгалтерлік аналитикалық 

ақпаратты қолдана білуге бағытталған. 

 

27 

Мұнай-газ 

өндірісіндегі салық 

есебі / Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

салық есебі 

Курс мұнай-газ өндірісіндегі салық есебінің нысандары, 

субъектілері мен ерекше әдістерін және ҚР салық салу 

жүйесіндегі салық саясатын зерделеуге, кірістер мен 

шегерімдерді дұрыс қалыптастыру, салық төлемдерінің 

сомаларын анықтау және мұнай-газ өндірісіндегі салық 

есебін ұйымдастыру бойынша теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды дарытуға мүмкіндік береді. 

 

 

6 

 

 

КК47 

Курс ҚР салық салу жүйесіндегі салық есебі мен салық 

саясатының объектілері мен әдістерін зерделеуге, кірістер 

мен шегерімдерді дұрыс қалыптастыру, салық 

төлемдерінің сомаларын айқындау және кәсіпкерлік 

субъектілерінде салық есебін ұйымдастыру бойынша 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды дарытуға 

мүмкіндік береді. 

 

 

28 

Мұнай-газ 

өндірісіндегі 

бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелер / 

Кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

бухгалтерлік 

ақпараттық жүйелері   

Major*/ Қазіргі 

заманғы банктік 

технологиялар Minor* 

Бұл пән компьютерлік есепке алу мәселелерін 

қарастырады. Пән тиімді шешім қабылдау процесі үшін 

заманауи бухгалтерлік  бағдарламаларды пайдалануда 

қажетті дағдыларды үйренеді. Осындай қосымшалардың 

жеке тәжірибесі арқылы білім алушылар  пайдалы ақпарат 

алу үшін ақпаратты тиімді және дәл басқаруға қажетті 

дағдыларды алады.Пән мұнай-газ өндірісінде 

бағдарламаларды қолданудың тиімді әдістеріне 

бағытталған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән шағын және орта бизнес субъектілеріндегі есеп 

жұмыстарын автоматтандыру ерекшеліктерін 

қарастырады. Пән кәсіпкерлік субъектілерінде тиімді 
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шешім қабылдау процесі үшін бухгалтерлік есеп бойынша 

заманауи бағдарламаларды пайдалану үшін қажетті 

дағдыларды үйретеді. Пән бухгалтерлік қосымшалар 

қағидаттары бойынша талқылауларды және бизнес 

саласында қосымшаларды пайдаланудың тиімді 

әдістеріне шоғырланған. 

 

 

6 

 

 

КК17 

Курс заманауи банктік технологияларды, соның ішінде: 

ұйымды басқарудағы ақпараттық процестерді, банктік 

ақпараттық жүйелерді зерттеуге мүмкіндік береді. Курста 

банктік автоматтандырылған жүйелердің өмірлік циклінің 

негізгі процестерін жүзеге асыру: қашықтан банктік 

қызмет көрсету және оның түрлері, қолма-қол ақшамен 

операцияларды автоматтандыру, пластикалық 

карталармен есеп айырысуды ұйымдастыру, қолма-қол 

ақшасыз есеп айырысуды автоматтандыру, сонымен қатар 

банктік электрондық қызметтерді дамытудың заманауи 

тенденциялары т.б. қарастырылады. 

29 Қоғамдық секторға 

арналған қаржылық 

есептіліктің 

халықаралық 

стандарттарына 

сәйкес есеп және 

есептілік / Бюджеттік 

есеп және есептілік 

Major*/ Банктік 

есепке алу және 

есептілік Minor* 

Бұл пән ҚСХҚЕС-тің түсінігін, мақсаттары мен 

міндеттерін, сондай-ақ бухгалтерлік есепті жүргізу 

қағидаттарын және қаржылық есептілікті жасаудың 

сапалық сипаттамаларын қарастырады. Сондай-ақ қорлар, 

негізгі құралдар, қызметкерлерге сыйақылар, резервтер, 

шартты міндеттемелер мен шартты активтер, 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау және т.б. 

 

 

5 

 

 

КК48 

Курста бюджеттік ұйымдардағы бюджеттік есептің 

қағидалары мен міндеттері, бюджеттік мекемелердегі 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру тәртібі, активтердің 

есебі, ақша қаражатының есебі, есеп айырысулардың 

есебі, салық органдарына міндетті төлемдердің түсуі, 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің 

кассалық атқарылуының есебі, бюджеттік ұйымдардың 

есептілігі дәйекті түрде қаралды. 

Пәнді меңгерудің мақсаты білім алушыларда Қазақстан 

банкінің нормативтік актілерімен және бухгалтерлік есеп 

пен қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен 

белгіленген ережелерге сәйкес ҚР кредиттік 

ұйымдарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және 

жүргізу тәртібі саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

30 Мұнай-газ 

өндірісіндегі 

статистикалық есеп 

және есептілік /  

Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

статистикалық есеп 

және есептілік 

Major*/ Банктердегі 

статистикалық есеп 

және есептілік Minor* 

 

 

Пән  бақылау және басқару мақсатында жаппай 

құбылыстар, фактілер немесе процестер туралы ақпаратты 

жинау және жалпылау жүйесінің теориялық білімдері мен 

практикалық дағдыларын алуға бағытталған.   Еңбек 

ресурстарының, өнімді өндіру мен бөлудің, тауар топтары 

бойынша тауар айналымының және басқа да жаппай 

құбылыстардың статистикалық есебі қарастырылады. 

Статистика әрбір жаппай құбылысты кейбір белгілердің 

өзгеруімен бір-бірінен ерекшеленетін сапалы біртекті 

объектілердің (бірліктердің) жиынтығы ретінде зерттейді. 

 

5 

 

КК49 

ҚР-дағы қаржы ұйымдарының статистикалық 

есептілігінің жалпы талдауы, статистикалық есептілікті 

талдаудың жалпы моделі, банк мекемелерінің 

статистикалық ақпаратын сақтау және жинақтау құралы 

ретінде деректердің реляциялық құрылымы 

қарастырылады. Сондай-ақ активтер сапасының 

көрсеткіші және банктер қызметінің бағалау 

көрсеткіштері жүйесін нақтылау бойынша ұсыныстар, ҚР 

банк мекемелерін статистикалық байқауды жетілдіру 

кезінде шетелдік тәжірибені пайдалану. 

31  Мұнай-газ 

өндірісіндегі ішкі 

аудит және 

Пәнде пәннің бөлімдері мен тақырыптары көрсетілген: 

компанияны басқарудағы ішкі бақылау жүйесінің (ІБЖ) 

міндеттері. Ішкі бақылау түрлерін жіктеу. Ішкі бақылау 

 

 

6 

 

 

КК50 
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тәуекелдерді басқару 

/ Ішкі аудит және 

кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

тәуекелдерді басқару 

жүйесі.  Ішкі аудит қызметін ұйымдастыру тәсілдері. 

Бақылау процесінің кезеңдері. Ішкі аудит тиімділігінің 

көрсеткіштері. Тәуекелдерді басқару негіздері. 

Тәуекелдерге жауап беруді жоспарлау. Мұнай-газ өндірісі 

мен кәсіпкерлік субъектілеріндегі тәуекелдерді азайтуға 

арналған шешімдер стратегиясы. 

32 Мұнай-газ 

өндірісіндегі кәсіби 

аудит / Кәсіпкерлік 

субъектілеріндегі 

кәсіби аудит 

Major*/ Банктік 

қадағалау және аудит 

Minor* 

Курс мұнай-газ саласында  шаруашылық жүргізуші 

субъектінің құрылтай құжаттары мен есеп саясатын 

тексеруді зерттейді. Сондай-ақ сатып алу, өндіру және 

кіріс алу циклдерінің аудиті. Ақша және оның 

баламаларының аудиті. Ұзақ мерзімді активтердің аудиті. 

Инвестициялау циклінің аудиті. Міндеттемелер мен 

капиталдың аудиті. Еңбекақы төлеу бойынша 

персоналмен есеп айырысу аудиті. Аудиттегі талдау. 

Операциялық аудит. Сәйкестік аудиті. Қызмет аудитінің 

басқа түрлері 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

КК51 

Курс кәсіпкерлік субъектілеріндегі құрылтай құжаттары 

мен есеп саясатын тексеруді зерттейді. Сондай-ақ, сатып 

алу, өндіру және табыс алу циклдерінің аудиті. Ақша 

және оның баламаларының аудиті. Ұзақ мерзімді 

активтердің аудиті. Инвестициялау циклінің аудиті. 

Міндеттемелер мен капиталдың аудиті. Еңбекақы төлеу 

бойынша персоналмен есеп айырысу аудиті. Аудиттегі 

талдау. Операциялық аудит. Сәйкестік аудиті. Қызмет 

аудитінің басқа түрлері. 

Курсты банктік қадағалау мен аудитті ұйымдастыру 

зерттейді. Жарғылық капиталды қалыптастыруды 

қадағалау және аудит.Банктік қадағалау және есеп 

айырысу операциясының аудиті. Банктік қадағалау және 

кассалық операциялар аудиті, белсенді операциялар 

аудиті. Несиелік операциялардың сыртқы аудиті. Бағалы 

қағаздармен операцияларды, валюталық операцияларды 

қадағалау және аудит. Банктің кірістерін, шығыстары мен 

таза кірісін Банктік қадағалау және аудиті. 

33 Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе 

кешенді емтиханды 

дайындау және 

тапсыру 

Білім алушылардың теориялық білімін бағалау, дайындық 

бағытына сәйкестігі мен  кәсіби қызметке дайындығын 

тексеру.  Активтердің, міндеттемелердің, капиталдың 

өзгерісі, ақша қаражатының қозғалысы, кірістер мен 

шығыстар, ұйымдар қызметінің қаржылық нәтижелері 

туралы ақпаратты қалыптастыру, талдау және басқару 

үшін пайдалану әдістерін білу және түсіну қажет. 

12 КК54,55 

 

 

 

 

 

 

 
7. ҚАЛЫПТАСАТЫН ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР 

 білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің корреляциясының матрицасы 

(құраушы компоненттерді оқыту нәтижелері) 

 
 ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 

KК1      +   

KК2     +    

KК3     +    

KК4     + + +  

KК5     + +   

KК6     + +   

KК7     + +   
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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 + + +  + +   

KК49 + +  +    + 

KК50  + +    + + 
КК51  +     + + 
КК52   +   +  + 

KК53 +   + + + +  
КК54      + + + 

КК55    + + + + + 

 

 

8. ҚҰРАМА КЕСТЕ 
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Семест

р 

Академиялық кредиттер саны Ұзақтығы 
(соның ішінде 

сессия, бірақ 

каникулсыз) 

ЖБП

МК 
ЖБП

ТК 

БП 

ЖК 

БП ТК / 

Minor* 
КП ЖК 

КП ТК/ 

Minor* 
ҚА 

Барлығ

ы 

1 17  13      30 18 

2 12  13 5     30 21 

3 7 5 13 5     30 18 

4 5  
5+5 
тәж 

15     30 24 

5 5  11 8  6   30 18 

6 5  
5+6 

тәж 
  14   30 24 

7   3 5  22   30 18 

8     5+7 тәж 6 12 30 19 

Барлы

ғы 
51 5 74 38 12 48 12 240  
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