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 1. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 Білім беру бағдарламасы аналитикалық, ұйымдастырушылық және технологиялық, 

өндірістік, басқару және жобаны, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге дайындыққа 

бағытталған. Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларын халықаралық 

мойындауға, студенттердің және білім беру ұйымдарының академиялық ұтқырлығын құру, 

сонымен қатар білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

6В04102 «Қаржы» бағытындағы білім беру бағдарламасы экономика саласындағы кәсіби 

стандарттардың еңбек функцияларын талдау (бакалавр, практикалық тәжірибесі) бойынша 

кәсіби стандарттардың еңбек функцияларын талдау негізінде жасалды. Әзірленген, 6B04102 

«Қаржы» білім беру бағдарламасы мүдделі тараптардың (студенттердің, жұмыс берушілердің, 

мемлекеттердің) сұраныстарына және сыртқы біліктілік талаптарына сәйкес келеді. 

6В04102 «Қаржы» бағыты бойынша нақты білім беру бағдарламасы оқытудың мазмұнын 

анықтайтын негізгі нормативтік құжаттар негізінде жасалды: 

1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспары; 

2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 (2017 жылғы 15 

тамыздағы өзгерістерімен) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген жоғары 

білімнің мемлекеттік білім беру стандарты. Мемлекеттік қауіпсіздік стандарты өзгертілген 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 13.05.2016 №292 қаулысымен өзгертілді; 

3. Ұлттық біліктілік шеңбері. 2016 жылғы 16 наурызда әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-

еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссия бойынша бекітілген 

хаттамалар; 

4. Басқарушылардың, мамандардың және басқа қызметкерлердің біліктілік анықтамалығы 

(КОП). Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 

жылғы 21 мамырдағы № 201 бұйрығымен, өзгертулермен және өзгертілген және 2012 жылғы 14 

қаңтардағы жағдай бойынша бекітілген; 

5. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III: ҚР Заңы; 

6. Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 04 қазандағы бұйрығымен бекітілген кредиттік 

оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері. №152; 

7. «Экономика» мамандығы бойынша еңбек функцияларын 2018 жылғы 30 наурыздағы еңбек 

функцияларын мақұлдау. 

Бағдарлама демократиялық сипаттағы білім беруді жүзеге асыруға, академиялық еркіндік пен 

білім беру ұйымдарының шекарасын кеңейтуге, экономиканың инновациялық және жоғары 

технологиялық секторларына дайындықты қамтамасыз етеді. 

 

 2. Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

 

 Білім беру бағдарламасының мақсаты: құзыреттілікке және көптілділікке негізделген 

білім беруді іске асыру, практикалық дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар көптілді 

және көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру; білім алушылардың бойында жаңа формациядағы 

экономисттердің-қаржыгерлердің жалпы мәдени және жеке қасиеттерін, кәсіби құзыреттерін 

қалыптастыру және дамыту, бітірушіге қаржы саласында және экономиканың нақты 

секторында, мемлекеттік және жеке қаржы саласында табысты жұмыс істеуге, еңбек нарығында 

әлеуметтік-мобильді және бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік беру. 

  

 

 



 Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

1. облыста экономикалық, математикалық және жаратылыстану ғылымдары негіздерін 

дайындау 

2. білім; 

3. түлектің қаржы нарығының таңдаулы сегментінде табысты жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін 

жоғары кәсіптік білім алу; 

4. түлектерге «экономика және бизнес бакалавры» дәрежесі берілетін қорытынды мемлекеттік 

аттестаттауды сәтті аяқтау нәтижелері бойынша бейініне (мамандануына) сәйкес 

бакалавриаттың білім беру бағдарламасын меңгеруге студенттердің кәсіби бағыттылығы; 

5. Теориялық оқыту барысында алған білімдерін практикада бекіту, әр түрлі кәсіби 

практикаларды ұйымдастыру және өткізу нәтижесінде практикалық дағдыларды қалыптастыру: 

оқу, тілдік, өндірістік, бакалавриат; 

6. экономика және қаржы саласындағы болашақ мамандардың тілдік құзыреттілігін 

қалыптастыруға ықпал ететін үш тілде білім беруді іске асыру шеңберінде оқу процесін 

ұйымдастыру; 

7. Студенттердің кәсіби қызмет саласындағы мәселелерді тиімді шешу үшін қажетті жеке 

қасиеттерін тәрбиелеу, көптілді және көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру. 

8. Жалпы мақсатты нақтылау білім беру бағдарламасының келесі бөлімдерінің мазмұнымен 

жүзеге асырылады және білім беру бағдарламасын игеру нәтижелері ретінде құзыреттіліктер 

жиынтығында көрінеді. 

 

 

3.«ҚАРЖЫ    БІЛІМ  БЕРУ  БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  ПАСПОРТЫ» 

3.1. Негізгі ақпарат 

№ Атауы  Ескерту 

1 Білім беру саласының коды 

және жіктелуі 

6В04 Бизнес басқару және құқық 

2 Дайындық бағыттарының коды 

және жіктелеуі 

6В041Бизнес және басқару 

3 Білім беру 

бағдарламалары 

тобы 

B044 Қаржы,экономика, банк және сақтандыру ісі 

4 Білім беру бағдарламасының 

атауы 

Қаржы 

5 Білім беру бағдарламасының 

қысқаша сипаттамасы 

 

Білім беру бағдарламасы талдау, ұйымдастыру-

технологиялық, өндірістік-басқару, жобалау, ғылыми-

зерттеу қызметін орындауға дайындауға бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру 

бағдарламаларының Халықаралық танылуын қамтамасыз 

етуге, білім беру ұйымдарының білім алушылары мен 

профессорлық-оқытушылық құрамының академиялық 

ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, сондай-ақ білім беру 

сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 



6 ББ мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты: құзыреттілікке 

және көптілділікке негізделген білім беруді іске асыру, 

практикалық дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері 

бар көптілді және көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру; 

білім алушылардың бойында жаңа формациядағы 

экономисттердің-қаржыгерлердің жалпы мәдени және 

жеке қасиеттерін, кәсіби құзыреттерін қалыптастыру 

және дамыту, бітірушіге қаржы саласында және 

экономиканың нақты секторында, мемлекеттік және жеке 

қаржы саласында табысты жұмыс істеуге, еңбек 

нарығында әлеуметтік-мобильді және бәсекеге қабілетті 

болуға мүмкіндік беру. 

7 Уровень по МСКО 6 

8 Уровень по НРК 6 

9 Уровень по ОРК 6 

10  

10 Білім беру бағдарламасы құзыреттерінің тізбесі: 

ОК1: өзінің кәсіби қызметінде Әлеуметтік-этикалық құндылықтарға бағдарлану қабілеті; 

Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздері.  

OK2: этикалық және рухани құндылықтар туралы түсінікке ие болу; жеке тұлғаға 

әлеуметтанулық көзқарастар, әлеуметтік мінез-құлықты реттеудің негізгі заңдылықтары мен 

формалары туралы; билік пен саяси өмірдің мәні, саяси қатынастар мен процестер туралы, 

саяси жүйелердің қоғамдағы және әртүрлі әлеуметтік топтардағы рөлі туралы; адамдардың 

мінез-құлқындағы, қарым-қатынасындағы және іс-әрекетіндегі сана мен өзін-өзі танудың 

рөлі, тұлғаның қалыптасуы мен қалыптасуы туралы.  

ОК3: мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын меңгеру; психофизикалық 

қабілеттер мен қасиеттерді меңгеруді, дамытуды, жетілдіруді және жандандыруды, 

денсаулықты иеленуді, сақтауды және нығайтуды, командада жұмыс істей білуді, өз 

көзқарасын дұрыс қорғауды, жаңа шешімдерді ұсынуды қамтамасыз ететін практикалық 

білім мен дағдылар жүйесін меңгеру.  

OK4: өнердің рөлін түсіну, эстетикалық дамуға және өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу, тарихи 

мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты қарау, Әлеуметтік және мәдени 

айырмашылықтарды толерантты қабылдау, Мәдениеттер мен өркениеттердің әртүрлілігін 

олардың өзара әрекеттесуінде түсіну қабілеті мен дайындығы.әр түрлі пайымдау логикасын 

практикалық талдауға, көпшілік алдында сөйлеуге, дәлелдеуге, пікірталас пен полемикаға 

дайындық.  

ОК5: тарихи процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи процестегі 

орнын, қоғамның саяси ұйымын түсіну, саяси оқиғалар мен тенденцияларды талдау, саяси 

өмірге жауапты қатысу қабілеті мен дайындығы. 

ОК6: әр түрлі пайымдау логикасын практикалық талдауға, көпшілік алдында сөйлеуге, 

дәлелдеуге, пікірталас пен полемикаға қабілеттілік және дайындық.  

ОК7: қоғамда қабылданған моральдық және құқықтық нормаларды ескере отырып, қоғамдық 

өмірдің әртүрлі салаларында өз қызметін жүзеге асыру қабілеті мен дайындығы.  

ОК8: әр түрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағдарлай білу; тарихи өткенге құндылық 

қатынасына қатысты мәселелер бойынша өз ұстанымын білдіру және негіздеу; ымыраға келу, 

өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру.  

ОК9: кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал 

ететін негізгі білімге ие болу. Стандартты емес жағдайларда және әртүрлі пікірлер 

жағдайында ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді таба білу және олар үшін 

жауапкершілік алуға дайын болу. 

ОК10: мемлекеттік тілде және ұлтаралық қатынас тілінде жазбаша және ауызша қарым-

қатынас жасау қабілеті; ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық дұрыс, дәлелді және анық 

құра білу; шет тілдерінің бірін пайдалануға дайын болу 



 БҚ1: оқытылатын саладағы озық білімге негізделген оқытылатын саладағы білім мен 

түсінушілікті көрсету; 

БҚ2. Білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдерді тұжырымдау және 

зерттелетін саланың мәселелерін шешу; 

БҚ3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру;  

БҚ4. Оқытылатын саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану; 

БҚ5. Оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

БҚ6. Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың әдістерін білу және оларды зерттелетін 

салада қолдану; 

БҚ7. Зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

 БҚ8. Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну 

Стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуді және бизнес-процестерді қолдауды қамтамасыз 

ететін кәсіпорынның экономикалық инфрақұрылымының компоненттерін қалыптастыру 

және енгізу қабілеті; 

  БK1: қаржы саласындағы шешімдерді қабылдау үшін математикалық базаны 

қалыптастыру мүмкіндігі. 

  БҚ2: қаржылық-экономикалық деректерге статистикалық талдау жүргізу 

дағдыларына ие болу. 

  БҚ3: нақты міндеттерді шешу үшін қаржы-экономикалық процестерді модельдеуге 

құзыретті болу. 

  БK4: қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды, компьютерлік технологияларды, 

мәліметтер базасын және қолданбалы бағдарламалық пакеттерді қолдана отырып,  

қаржылық-экономикалық деректерді болжау мүмкіндігі. 

  БҚ 5: ғылыми зерттеулердің әдістері мен әдіснамасын пайдалана отырып, зерттеулер   

жүргізуге қабілетті болу; ғылыми-зерттеу және ғылыми - өндірістік міндеттерді шешу. 

  БҚ6: елдің экономикалық жағдайын, даму перспективаларын бағалау. 

  БК7: болжау жасау арқылы саланың немесе саланың жағдайын бағалау мүмкіндігі.  

  БҚ8: ішкі және сыртқы ортаның әсер ету факторларын ескере отырып, кәсіпорын 

қызметіне экономикалық талдау жүргізуге қабілетті болу. 

  БҚ9: өнімнің өзіндік құнын және еңбек өнімділігін есептей білу. BK10: іскерлік 

мансапта акт негізгі дағдыларын пайдалану мүмкіндігі. 

 БК11: Matlab бағдарламалау ортасын қолдана білу, компьютерде математикалық 

есептеулер жүргізу. 

БК12: бағдарламалық жасақтаманың тұжырымдамаларын, тәжірибесін және 

басқарылуын және оның жүйелік инженериямен қалай байланысты екенін 

түсіну. 

БК13: кемшіліктерді анықтау үшін статикалық тестілеуді жүргізе білу және тест 

мысалдарын жазу үшін динамикалық тесттерді дамытудың әртүрлі әдістерін 

қолдана білу. 

БK14: 1С ресурстары мен мүмкіндіктерін пайдалануға дайын болу. 

БҚ15: қаржы - экономикалық міндеттерді шешу үшін техникалық 

тапсырмаларды құрастыруға қабілетті болу. 

БҚ16: басқарудың корпоративтік ақпараттық жүйелерін әзірлей білу. 

БҚ17: комплаенс бақылау және реттеуші есептілікті жақсарту үшін жаңа 

технологияларды қалай қолдануға болатынын талдау қабілеті. 

БK18: жобалық топтармен өзара әрекеттесу, топтарды тиімді ұйымдастыру және 

жобаларды басқару мүмкіндігі. 

БK19: кәсіпорынның ресурстарын (еңбек, қаржы және т.б.) басқаруға қабілетті 

болу. 

БҚ20: нарыққа маркетингтік талдау жүргізу, IT құралдарды пайдалана отырып, 

ұлттық деңгейде маркетингтік және коммерциялық жоспарды әзірлеу және 



енгізу қабілеті. 

БҚ21: халықаралық деңгейде бизнесті табысты жүргізу үшін оңтайлы 

пайдаланылуы мүмкін білім мен әдістерді қолдану қабілеті. 

БK22: бухгалтерлік мәселелермен күресу, кәсіпорынның шаруашылық 

қызметін есепке алу мүмкіндігі. 

БҚ23: қаржылық менеджмент дағдылары, кәсіпорын қызметіне қаржылық, 

басқарушылық талдау жүргізуге қабілетті болу. 

БҚ24: бюджетті, Кәсіпорынның инвестициялық бағдарламасын қаржыландыру 

және игеру бойынша бюджеттің орындалуы жөніндегі есептерді дайындау және 

шоғырландыру қабілеті. 

БҚ25: жобаның, жоспарланатын мәмілелердің инвестициялық тартымдылығын 

бағалау қабілеті. 

БK26: банктер жұмыс істейтін банктік және қаржылық ортаның принциптері 

туралы қажетті білімді қолдана білу. 

БҚ27: Бағалы қағаздар портфелін басқару қабілеті: акциялар мен 

облигацияларды бағалауды жүргізу, Бағалы қағаздар портфелін, туынды 

құралдарды және алыпсатарлық мәмілелер мен стратегияларды талдау, Монте-

Карло әдісін пайдалана отырып, бағалы қағаздар портфелінің кірістілігін 

анықтау. 

БK28: Excel-де қаржылық есептеулер жүргізу дағдылары. 

БҚ29: бизнес-ұйым қаражатын алу және тиімді бөлу және капиталдың оңтайлы 

құрылымын қалыптастыру бойынша міндеттерді орындауға қабілетті болу. 

БҚ30: қаржылық және инвестициялық мақсаттарға қол жеткізу үшін қаржы 

нарықтары мен делдалдар туралы білімді пайдалануға дайын болу. 

БҚ31: халықаралық деңгейде бизнесті табысты жүргізу үшін оңтайлы 

пайдаланылуы мүмкін білім мен әдістерді қолдану қабілеті.  

БK32: бухгалтерлік мәселелермен күресу, кәсіпорынның шаруашылық 

қызметін есепке алу мүмкіндігі. 

 БK33: бюджетті, Кәсіпорынның инвестициялық бағдарламасын қаржыландыру 

және игеру бойынша бюджеттің орындалуы туралы есептерді дайындау және 

шоғырландыру мүмкіндігі.  

БҚ34: жобаның, жоспарланатын мәмілелердің инвестициялық тартымдылығын 

бағалау қабілеті және бағалы қағаздар портфелін басқару қабілеті: акциялар мен 

облигацияларды бағалауды жүргізу, бағалы қағаздар портфелін, туынды 

құралдарды және алыпсатарлық мәмілелерді және стратегияларды талдау.  

БҚ35: бизнес-ұйым қаражатын алу және тиімді бөлу және капиталдың оңтайлы 

құрылымын қалыптастыру бойынша міндеттерді орындауға қабілетті болу.  

БҚ36: қаржылық және инвестициялық мақсаттарға қол жеткізу үшін қаржы 

нарықтары мен делдалдар туралы білімді пайдалануға дайын болу. 

БK37: Ұйымның экономикалық қызметін талдау және еңбек пен өндірісті 

ұйымдастырудың негізгі көрсеткіштерін анықтау. 

БҚ38: еңбекті ұйымдастыру тиімділігі мен өндіріс рентабельділігін арттыруға 

дайындық 

БҚ39: ұйымның шаруашылық қызметін жоспарлауға дайын болуы 

БK40: ашық экономикада экзогендік және эндогендік айнымалылардың 

байланысын орнатуға, экономиканы мемлекеттік реттеудің әртүрлі 

формаларында бағдарлауға қабілеттілік 

ПК1: қаржылық математикада қолданылатын Кездейсоқ процестер мен Марков 

тізбектері туралы негізгі білімге ие болу. 

ПК2: қаржылық мәселелерді талдау және шешу үшін қаржылық модельдерді 

әзірлеу қабілеті; қаржы саласын дамытудың әртүрлі сценарийлерінің қаржылық 

модельге әсерін зерттеу. 

ПК 3: бюджеттеу үшін сандық талдау жүргізуге қабілетті болу. 

ПК4: қосымшаларда қолданылатын негізгі қаржылық инновацияларға, 

модельдерге және модельдеу әдістеріне шолу жасау мүмкіндігі. 

ПК5: іргелі, техникалық талдауды ескере отырып, банктің, компанияның 



инвестициялық стратегиясын әзірлеуге, қалыптастыруға және іске асыруға 

қатысуға дайындық. 

ПК6: Big Data (Data Science) және бұлтты есептеу технологияларын қаржы 

нарықтарын талдау үшін, инвестициялық шешімдер қабылдау кезінде 

компаниялардың қаржылық қызметі туралы ақпаратты пайдалануға қабілетті 

болу. 

ПК7: қаржылық технологиялар мен өнімдерді жобалау мүмкіндігі. 

ПК8: тәуекелдерді басқарудың сапалы және сандық әдістерін қолдануға, 

оларды талдауға және бағалауға қабілетті болу. 

ПК9: банктердегі активтер мен міндеттемелерді басқаруға қабілетті болу. 

ПК10: инвестициялар жүзеге асырылған немесе жүзеге асыру жоспарланған 

елдердегі инвестициялық ахуал мен инвестицияларға талдау жүргізу және 

жергілікті және халықаралық қор нарықтарында жаңа инвестициялық идеяларды, 

жобаларды табуға қабілетті болу қабілеті; инвесторлар тартуды жүзеге асыру. 

11 Білім беру бағдарламасының оқыту нәтижелері: 

РО1. Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның аса маңызды 

үш құрамдас бөлігі(этноформаттаушы, азаматтық, жалпыұлттық) мәнмәтінінде білу, 

мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, Тарихи, сондай-ақ әлеуметтік-гуманитарлық 

тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз ұстанымын түсіндіру, сендіру қабілеті, тиімді 

коммуникациялар құра білу, Қазақстан мәдениетінің базистік құндылықтарын және 

мәдениетінің өркениеттегі орнын білу, моральдық сана құндылықтарын іске асыру және 

күнделікті практикада адамгершілік,  адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін 

арттыру бойынша жұмыс істей білу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-

адамгершілік тетіктерін іске қосу; 

РО 2. Макро - және микро деңгейдегі экономикалық процестерді, құбылыстарды талдау, 

проблемаларды анықтау, оларды шешудің жолдары мен тәсілдерін ұсыну және күтілетін 

нәтижелерді бағалау; 

РО3. Ақпаратты түсіндіру жұмысының өнімділігін арттыру үшін ақпараттық өзара іс-

қимылдың, алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі тәсілдері мен құралдарын меңгеру, 

қаржылық талдаудың автоматтандырылған жүйелерінде, анықтамалық құқықтық 

жүйелермен, электрондық поштамен, Интернетпен және басқа да IT-технологиялармен 

жұмыс істеу, ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдысы болу; 

РО4. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің, сақтандыру компанияларының, екінші 

деңгейдегі банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржылық қызметінің стратегиялары мен 

тактикаларын әзірлеу, жергілікті бюджеттердің жобаларын және кәсіпорындардың бизнес 

жоспарларын жасау, кәсіпорынның, сақтандыру ұйымдарының, коммерциялық банктердің 

қаржылық жай-күйін бағалау бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру қабілеті; 

РО5. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинау 

және талдау қабілеті. 

РО6. Тәуекелдерді талдау және бағалау, оларды азайту жөніндегі іс-шараларды жүзеге 

асыру, тәуекелдерді бағалау, оларды азайту жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру, қаржылық 

ысыраптарды барынша азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау 

қабілеті; 

РО7. Экономика ғылымдары саласындағы білімге ие болу, қаржы қызметінің жоғары кәсіби 

мамандарының тәжірибесін зерделеу, жинақтау, тарату және қолдану қабілеті, кәсіби 

қызметке жоғары уәждемеге ие болу, өздігінен білім алуға және өзін-өзі тануға ұмтылу; 

РО8. Әлеуметтік - экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік 

статистика деректерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің 

өзгеру үрдістерін анықтау қабілеті; 

РО9. Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін 

шешу үшін шет тілінде ауызша және жазбаша түрде байланысқа түсу; 

РО 10.Типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және 



әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу қабілеті; 

РО 11.Қаржы, сақтандыру нарықтарына қатысушылардың есептілігін жасау қабілеті; 

РО12. Қаржы ағындарын ұйымдастыру және есептілікті, салық заңнамасын және басқа да 

нормативтік құжаттаманы жасау мәселелері бойынша заңнамалық актілерді, қаулыларды, 

өкімдерді, бұйрықтарды, басшылық, әдістемелік және нормативтік құжаттарды меңгеру. 

12 Оқыту түрі Күндізгі 

13 Оқыту тілі Қазақ тілінде, орыс тілінде 

14 Кредит саны 240ECTS 

15 Академиялық дәреже 6В04102«Қаржы» мамандығы бойынша бизнес 

және басқару бакалавры 

16 Разработчик(и) и авторы:  

 

 
КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен (құраушы құрауыштарды оқыту 

нәтижелерімен) білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерін) 

№ Пәннің атауы  Қалыптастырылатын нәтижелер 

РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

1 ОК1 +            

2 ОК2 +            

3 ОК3 +            

4 ОК4 +            

5 ОК5    +   +      

6 ОК6  +   +        

7 ОК7  +   +        

8 ОК8  +   +        

9 ОК9  + + +         

10 ОК10  +   +        

11 БК 1  +   +  +      

12 БК2      +   +    

13 БК3  +   +        

14 БК4    +       +  

15 БК5           +  

16 БК6  +   +        

17 БК 7  +   +        

18 БК8   +  +  +      

19 БК9    + +        

20 БК10     +        

21 БК11           +  

22 БК12  +   +        

23 БК23    +  +       

24 БК24  +   +        

25 БК25  +   +        

26 БК26         +    

27 БК17       + +     

28 БК28     + +       

29 БК29           +  

30 БК30           +  

31 БК 31  +   +        

32 БК 32     +    +    

33 БК 33   +  +  +      

34 БК 34  +  +   +      

35 БК 35       + + +    

36 БК 36    +   +  + +   

37 БК 37     +  + +     



 

1. Жиынтық кесте 

 

Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3      

1/2 12   3    15 

1/3 15       15 

1/4 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

3/4   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 56 56 28 20 24 240 

 
3.3. Пәндер туралы мәліметтер (Модульдер болған жағдайда оларды бөліп көрсету қажет) 

№ Пәннің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы (30-50 сөз) Креди

т саны 

Қалыпт

астыры

латын 

құзырет

тер 

Пререквизиттер Постреквезитте

р 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

1 Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Бұл курс тарихи контексте 

болып жатқан оқиғалардың 

рөлі мен мәнін түсіну үшін 

еліміздің қазіргі тарихын 

оқытудан тұрады 

5 ОК5 орта мектептер мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған білім 

Философия 

2 Философия Бұл курс қоршаған ортаға 

саналы көзқарасты 

қалыптастыру үшін 

философияны оқытудан 

тұрады. 

5 ОК1,

ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК5 

 Қазақстанның 

қазіргі заман тарихы 

Политология и 

социология 

3 Шет тілі Бұл курс шет тілінде 

коммуникативтік дағдыларды 

қалыптастыру үшін шет тілін 

10 ОК10 шет тілі бойынша 

іскерлікпен 

анықталған білім 

Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқыту 

бағдарламал

38 БК 38  +   +        

39 БК 39   +    +      

40 БК 40     +    + +   

41 ПК1  +   +        

42 ПК2  +       +    

43 ПК3  +       +    

44 ПК4   + +     +    

45 ПК5           +  

46 ПК6  +   + +       

47 ПК7            + 

48 ПК8  +   +        

49 ПК9            + 

50 ПК10            + 



оқытудан тұрады. ары 

4 Қазақ 

(орыс)тілі 

Аталған курс мемлекеттік 

және орыс тілдерінде 

коммуникативтік дағдыларды 

қалыптастыру үшін 

қазақ/орыс тілін оқытудан 

тұрады. 

10 ОК10 орта мектептер мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған білім 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

5 Ақпараттық

-

коммуника

циялық 

технология

лар 

Курс АКТ-ның әртүрлі 

салаларында студенттерге 

заманауи АКТ-ны ғылыми 

практикалық жұмыста, өзін-өзі 

зерттеу үшін қолдану туралы 

негізгі білім алуға мүмкіндік 

беретін шолуды қамтиды 

басқа мақсаттар. 

5 БК10,Б

К14,Б

К20,Б

К28 

орта мектептер мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған білім 

Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқыту 

бағдарламала

ры 

6 Психология Курс басқару 

психологиясының әртүрлі 

тұжырымдамаларымен, негізгі 

ұғымдарымен,заңдылықтарым

ен таныстырады 

2 ОК3,

ОК4 

Философия Менеджмент

Маркетинг 

7 Саясаттану 

және 

әлеуметтану 

Курс студенттерге қоғамның 

саяси саласы туралы, саясат 

пен басқарудың өзара 

байланысы мен өзара әсері 

туралы түсінік береді 

4 ОК2 

ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК8 

орта мектептер мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған білім 

Психология 

Бұл курс әлеуметтануды 

қоғам мен әлеуметтік дамуды 

түсінуге үйретуден тұрады. 
9 Мәдениеттану Курс мәдениеттану туралы 

қажетті білімді 

қалыптастырады, халықтар 

мәдениеттерінің өзіндік 

ерекшелігін түсінуді дамытады 

2 ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК8 

орта мектептер мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған білім 

Микроэконмик

а 

Макроэкономи

ка 

10 Дене 

шынықтыру 

Курс студенттердің дене 

тәрбиесінің негізгі міндеттерін 

шешуді қамтамасыз 

етеді,бақылау жаттығуларының 

орындалуын қамтамасыз етеді- 

 

8 ОК3 орта мектептер мен 

колледждерге арналған 

бағдарламада 

айқындалған білім 

 

11 Сыбайлас 

жемқорлық

қа қарсы 

мәдениет 

негіздері 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері" пәнін оқу 

кезінде сабақтарды өткізудің 

әртүрлі нысандары 

қолданылады: дәріс, семинар, 

кейс - стади, дебаттар, миға 

шабуыл, коучинг, копинг-

стратегия, тренинг және басқа 

да интерактивтік нысандар мен 

оқыту әдістері. Материалды 

зерделеу нысаны мен әдістері 

мамандықтың ерекшеліктері 

мен оқыту траекториясын 

ескере отырып айқындалады. 

5 ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК5, 

ОК8 

Философия Қазіргі 

әлемдік 

валюта 

жүйесі 

таңдау компоненті 



12 Дінтану Курстың қысқаша 

сипаттамасы: дінтануды 

зерттеу-адамзаттың бай мәдени 

мұрасымен танысу. Адамның 

ғаламның ғылыми, 

философиялық және діни 

суреттері, адам өмірінің 

мақсаты мен мәні, білім 

формаларының әртүрлілігі 

және олардың ХХІ ғасырдағы 

жұмыс істеу ерекшеліктері 

туралы идеялары адамдар 

интеллектінің дамуындағы 

шешуші тенденциялар болып 

табылады. Бұл өз кезегінде 

қоғамның тұрақты дамуының 

маңызды факторы болып 

табылады. 

5 ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК5, 

ОК8 

колледждерге арналған 

бағдарламада 

айқындалған білім 

Мәдениетта

ну 

ҚР 

этносаясаты 

ұлтаралық 

қатынастар 

"Этнос" және "ұлт" ұғымдары 

әр түрлі болғандықтан, 

"этникалық саясат" және 

"ұлттық саясат"ұғымдарын 

ажырату әдетке айналған. 

Этностардың дамуы және 

ұлттың қалыптасуы үшін 

мемлекет осы объектілерге 

қатысты белгілі бір саясатты 

жүзеге асырады. Қиындық-бұл 

саясат" және "ұлттық саясат". 

Мәңгілік 

Ел 

"Тәрбие", "этникалық тәрбие", 

"ұлттық тәрбие"ұғымдарының 

мәні. Ұлттық тәрбие идеалы 

контексінде болашақ 

мамандардың ұлттық тәрбиесін 

өзектендіру. "Мәңгілік 

Ел"ұлттық идеясының үш 

құрамдас бөлігі контексінде 

болашақ мамандардың ұлттық 

сана-сезімін қалыптастыру 

моделі. "Мәңгілік Ел" ұлттық 

идеясы-ұлттық тәрбиенің 

әдіснамалық негізі. 

Стратегиялық құжаттар мен 

Президенттің Қазақстан 

халқына Жолдаулары аясында 

ұлттық саясат және "Мәңгілік 

Ел" ұлттық идеясы. "Ұлттық 

идея", "ұлттық рух", "ұлттық 

идеал"ұғымдарының мәні. 

"Ұлттық Көшбасшы", "ұлттық 

элита". 
 Барлық кредит саны: 56    

Негізгі пәндер циклі 

ЖОО компоненті 
13 Экономик . Экономикалық теория-бұл 5 БК3, орта мектептер Микроэкономика 



алық 

теория 

бүкіл ғылым кешенінің негізі. 

Экономикалық теория 

Экономикалық Саясаттың 

негізі болып табылады. 

"Экономикалық теория" 

барлық экономикалық 

мамандықтарды зерттеу 

тақырыбы болды. Бұл курс 

студенттерге экономика, 

Экономика жүйесі, 

Экономикалық даму 

заңдылықтары, негізгі 

ұғымдар мен категориялар 

туралы негізгі білім береді 

БК4,

БК6 

ПК6 

мен колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған білім 

Макроэкономика 

14 Экономикад

ағы 

математика 

"Экономикадағы Математика" 

курсы болашақ маманның 

математикалық білімінің 

негізі болып табылады. Бұл 

математика курсы келесі 

бөлімдерден тұрады: алгебра 

және Аналитикалық 

геометрия элементтері және 

математикалық талдау 

негіздері, Ықтималдық 

теориясы және 

математикалық статистика 

элементтері 

3 БК1,

БК2, 

ПК1 

орта мектептер 

мен 

колледждерге 

арналған 

бағдарламада 

айқындалған 

білім 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

15 Микроэконо

мика 

Бұл пән экономикалық 

теорияның ажырамас бөлігі 

болып табылады. Қазіргі 

микроэкономика-шектеулі 

ресурстар жағдайында ұтымды 

шешім қабылдау туралы ғылым. 

Микроэкономика фирмалар, 

тұтынушылар, капитал иелері, 

жер, кәсіпкерлік қабілеттер 

деңгейінде экономикалық 

шешімдердің қалай және неге 

қабылданатынын түсіндіреді. 

5 БК3,

БК4, 

БК6 

БК 17 

БК 20 

Экономическая 

теория 

Макроэкономика 

Менеджмент 

16 Макроэконо

мика 

"Макроэкономика" - бұл 

экономикалық жүйенің жұмыс 

істеу проблемаларын тұтастай 

қарастыратын, бүкіл экономикаға 

ортақ мәселелерді зерттейтін 

және жиынтық мәліметтермен 

жұмыс жасайтын ғылым. 

Макроэкономикалық мәселелерді 

жеке тұтынушы, компания, сала 

тұрғысынан шешу мүмкін емес. 

Макроэкономика ел 

экономикасын сипаттап қана 

қоймай, экономикадағы себеп-

5 БК3, 

БК4 

БК6 

БК 25 

Экономикалық 

теория, 

Микроэкономика 

Менеджмент 

Маркетинг 



салдарлық байланыстарды 

зерттей отырып, оның даму 

заңдылықтарын ашады. 

"Макроэкономика" курсын оқу 

студенттерге елдегі 

экономикалық жағдайды дұрыс 

бағалауға және белгілі бір 

проблемалар бойынша сауатты 

экономикалық шешім 

қабылдауға мүмкіндік береді. 
17 Бухгалтерлі

к есеп 

Бұл пән қазіргі заманғы 

ұйымдардың жұмыс істеу 

жағдайларына қатысты 

бухгалтерлік есептің теориялық 

және практикалық негіздерін 

зерттейді және қарастырады.  

Пәнді оқытудың мақсаты: 

студенттердің бухгалтерлік есеп 

негіздерін игеруі, қолданыстағы 

стандарттарға, бухгалтерлік есеп 

қағидаттарына, нормативтік-

құқықтық құжаттарға сәйкес 

ұйымдарда оны жүргізу 

дағдылары мен техникасын алу. 

5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 24 

БК 32 

ПК 1 

ПК 4 

Мироэкономика 

Мароэкономика  

1С 

Бухгалтерия 

18 Менеджмент Бұл пән менеджменттің 

мазмұнын қарастырады және 

зерттейді және классикалық 

менеджменттің негіздерін 

игеруге мүмкіндік береді, 

басқару принциптері, 

функциялары мен процестері 

туралы білім жиынтығын 

қалыптастырады, басқарушылық 

қызметтің әртүрлі түрлерін 

жүзеге асырудың және басқару 

жүйелерін талдаудың нақты 

дағдыларын дамытады. 

5 ПК4, 

БК3, 

БК5, 

БК 9 

БК 29 

ПК7 

Экономикалық 

теория 

Маркетинг 

19 Маркетинг Оқу пәнінің мақсаты-

маркетингтің теориялық 

негіздері мен категориялық-

ұғымдық аппаратын зерттеу, 

сондай-ақ фирмалар мен 

компаниялардың қызметінде 

маркетингтің элементтері мен 

қағидаттарын қолдану бойынша 

практикалық дағдыларды игеру. 

Мақсаты-студенттерге тауар 

өндірісін және оларды нарықта 

5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 24 

БК 32 

ПК 1 

ПК 4 

Мироэкономика 

Мароэкономика 

Қаржылық 

менеджмент 



сатуды, баға белгілеу шарттарын, 

тауарларды нарықта жылжыту 

себептерін ғылыми тұрғыдан 

түсінуге көмектесу. 

Студенттердің пәннің 

ерекшелігін түсінуіне қол 

жеткізу, терминдер мен 

ұғымдардың негізгі 

категорияларын меңгеру. 
20 Оқу 

практикас

ы 

Оқу практикасы 

студенттердің білім алуы 

мақсатында өткізіледі 

кәсіби жұмыс дағдыларын, 

қаржылық менеджмент 

бойынша білім мен 

құзыреттілікті тереңдету және 

бекіту. 

1 БК 2 

БК 5 

БК8 

БК9 

БК10 

Қазақстанның 

экономикалық 

дамуы, 

Экономикалық 

теория 

Микроэкономика, 

Макроэкономика 

21 Введение 

финансы 

Пән кіріспе қаржы " - 

студенттердің ғылыми 

экономикалық дүниетанымын 

қалыптастыру, қаржы ағындарын 

қалыптастыру және бөлу 

процестерін талдай білу, сондай-

ақ барлық деңгейлерде қаржыны 

ұйымдастыру, жоспарлау, 

ынталандыру, басқару тетіктерін 

меңгеру 

3 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 24 

БК 32 

ПК 1 

ПК 4 

Экономикалық 

теория 

Бухгалтерлік 

есеп 

22 Корпоративт

ік қаржы 

Курстың мақсаты-қаржылық 

тұрақтылыққа қол жеткізу, 

алынған таза кірісті барынша 

арттыру, компания иелерінің 

меншігі мен әл-ауқатын арттыру 

мақсатында корпорациялардың 

қаржысын ұйымдастырудың 

негіздерін игеруде студенттердің 

теориялық және практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету, 

оларды оңтайландыру және 

тиімді басқару. 

5 БК3 

БК 17 

БК 18 

Бк 40 

Экономикалық 

теория, 

Микроэкономика 

Қазіргі әлемдік 

валюта жүйесі 

 

23 
Қаржылық 

менеджмент 

"Қаржы менеджменті" 

Экономикалық мамандық 

студенттеріне арналған, ол 

студенттерді курстың 

мазмұнымен, оның өзектілігі мен 

қажеттілігімен, курс саясатымен, 

студенттердің оқу процесінде 

алатын дағдылары мен 

дағдыларымен таныстырады. 

5 БК3 

БК 17 

БК 18 

Бк 40 

Экономикалық 

теория, 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

 

Қазіргі әлемдік 

валюта жүйесі 

24 Қазіргі 

әлемдік 

валюта 

Студенттердің теориялық білім 

алуы, теорияны қаржылық 

жұмыс тәжірибесімен 

5 БК3 

БК 17 

БК 18 

Бк 40 

Корпоративтік 

қаржы 

макроэкономика 

Қаржы 

саласындағы 

кәсіпкерлік 



жүйесі байланыстыра білуі, теориялық 

ойлау тәсілін дамытуда, бағалы 

қағаздар нарығы саласындағы 

болашақ мамандардың тұрақты 

объективті дүниетанымын 

игеруі. Курстың мәні қаржы 

нарығының бөлігі ретінде қазіргі 

заманғы бағалы қағаздар нарығы 

болып табылады. 
25 Өндірістік 

практика 1 

Өндірістік практиканың мақсаты 

оқу процесінде алынған білімді 

тереңдету және бекіту, 

қаржылық есептілікті 

ұйымдастыру, субъектінің 

қаржы-шаруашылық қызметін 

талдау және аудит бойынша 

тәжірибені жинақтау болып 

табылады. 

5 БК23,ПК

7 

Оқу-танысу 

практикасы 

Өндірістік 

практика  2 

26 Өндірістік 

практика 2 

Өндірістік практика оқу кезінде 

алынған теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды 

бекітуге, кәсіби дағдыларды 

қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. 

5 БК23,ПК

7 

Өндірістік практика 

1 

Диплом алды 

практика 

Негізгі пәндер циклі 

ЖОО компоненті 
27 Экономикан

ы ақшалай-

кредиттік 

реттеу 

Ақша-несиелік реттеу курсының 

мақсаты-Орталық банктің 

айналыстағы ақша массасын, 

несиелер көлемін, пайыздық 

мөлшерлемелер деңгейін және 

ақша айналымы мен несие 

капиталы нарығының басқа 

көрсеткіштерін өзгертуге 

бағытталған нақты шараларының 

жиынтығы. 

5 БК 6 

БК 7 

БК10 

БК12 

БК 16 

БК 17 

БК22 

БК26 

Макроэкономика 

Маркетинг 

Кәсіпорын 

экономикасы  

Бюджетарал

ық 

қатынастард

ы реттеу 

Бюджетаралық қатынастарды 

реттеу курсының мақсаты-

заңнамалық актілерде бекітілген 

шығыстарды жүзеге асыруға 

өкілеттіктердің осы 

өкілеттіктердің орындалуын 

қамтамасыз етуге тиіс 

бюджеттерге және қаржы 

ресурстарына сәйкестігін 

қамтамасыз ету 



28 

Кәсіпорын 

экономикас

ы 

Кәсіпорын экономикасы-бұл 

кәсіпорынның негізгі буыны 

деңгейінде экономикалық 

заңдардың көріну ерекшеліктерін, 

оның дамуының нақты 

заңдылықтарын, сондай-ақ 

объективті экономикалық заңдарға 

негізделген кәсіпорындарды 

басқару механизмін зерттейтін 

пән. Шын мәнінде, Кәсіпорын 

экономикасы — бұл экономиканы 

шебер жүргізу туралы ғылым. 

5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

ПК10 

Экономикалық 

теория 

Макроэкономика 

Маркетинг 

Финансовый учет в 

соответствии с 

МСФО 

Өндірісті 

ұйымдастыр

у 

Бұл курстың мақсаты нарықтық 

шаруашылық жүргізу жағдайында 

кәсіпорын мен өндірістің жұмыс 

істеуінің экономикалық тетігін 

зерттеу негізінде студенттерде 

экономикалық ойлауды дамыту 

болып табылады 

Өнеркәсіп 

экономикас

ы 

кәсіптік циклдің базалық бөлігіне 

кіретін пәннің негізгі бөлімдері 

бойынша теориялық білімді 

игеруден және оларды әлеуметтік 

және қаржы-экономикалық 

міндеттерді шешуде практикалық 

қолданудан және болашақ 

мамандарды жан-жақты 

экономикалық даярлауды 

қамтамасыз етуден тұрады. 

Экономика 

сапасын 

басқару 

кәсіпорындарда сапаны басқару 

жүйесін ұйымдастыру бойынша 

теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 
29 Әлемдік 

қаржы 

нарықтары 

"Әлемдік қаржы нарықтары" пәні 

әлемдік экономикадағы әлемдік 

кредит-қаржы жүйесінің рөлін, 

атап айтқанда оның экономикалық 

өсуге, әлемдік экономикадағы 

құрылымдық өзгерістерге әсерін, 

сондай-ақ әлемдік шаруашылық 

байланыстарының тереңдігі мен 

қарқындылығын сипаттайтын 

көрсеткіштерді (әлемдік 

экономиканың интеграциялануы, 

жаһандануы) зерделейді. 

5 ОК 9 

БК 7 

БК 14 

БК 23 

БК 30 

БК31 

ПК 4 

ПК 7 

Введение финансы 

Бухгалтерлік есеп 

1С  бухгалтерия  



Әлемдік 

Банк жүйесі 

"Әлемдік Банк жүйесі" курсын 

жоғары оқу орындарының оқу 

процесіне енгізу экономикалық 

бейіндегі мамандарды даярлауды 

жақсарту саласындағы маңызды 

кезең болып табылады. Бұл курс 

болашақ мамандардың банктік 

маркетингті ұйымдастыру 

саласында кәсіби білім алуы үшін 

мақсатты теориялық және 

практикалық бағытқа ие. 
30 Халықаралы

қ 

экономикал

ық 

қатынастар 

Курстың мақсаты-Дүниежүзілік 

экономика мен Халықаралық 

экономикалық қатынастардың 

дамуының негізгі заңдылықтарын; 

әлемдік, аймақтық және ұлттық 

экономикалық байланыстарды 

және олардың өзара 

тәуелділіктерін зерттеу. 

Бағдарлама бакалавриат 

студенттеріне МЭО жүйесінің 

теориялық негіздерін, принциптері 

мен ерекшеліктерін игеруге 

көмектесуге бағытталған. 

5 БК 16 

БК 21 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

ПК10 

Корпоративные 

финансы 

Организация 

производства 

Финансовый учет в 

соответствии с 

МСФО 

Халықаралы

қ Валюта-

қаржы 

қатынастары 

"Халықаралық Валюта-қаржы 

қатынастары" (ХВҚ) курсының 

бағдарламасы жоғары кәсіптік 

білім берудің мемлекеттік білім 

беру стандартының талаптарына 

сәйкес жасалған. Курстың 

мақсаты-студенттерді ХВҚ-ның 

мәнімен, әлемдік валюта жүйесін 

ұйымдастыру принциптерімен 

және эволюциясымен, әлемдік 

қаржы нарығының жұмыс істеу 

механизмімен, валюталық және 

несиелік операциялардың алуан 

түрлілігімен, халықаралық 

есептеулердің ерекшеліктерімен, 

валюта бағамын талдау 

әдістерімен, халықаралық 

өтімділікпен және тұтастай 

алғанда әлемдік қаржы жүйесімен 

таныстыру. 

Шет 

мемлекеттер

дің қаржысы 

"Шет мемлекеттердің қаржысы" -

тұтастай алғанда, сондай-ақ жеке 

алынған елдерде дамыған шет 

елдердің қаржы-кредиттік 



жүйелерін тыңдаушылардың 

зерделеуі. 

Қор 

нарығының 

қаржы 

құралдары 

Білім алушыларда қазіргі 

экономикадағы қаржы, Ақша - 

кредит санаттары туралы білім 

жүйесін қалыптастыру, кәсіби 

қызметте қаржы-кредит 

қатынастары мен институттарын 

пайдалану тәжірибесін алу 
31 IT-

консалтинг 

консалтинг саласындағы білім 

кешенін, сондай-ақ консалтингтік 

жобаларды білікті орындау үшін 

қажетті практикалық дағдыларды 

игеру 

5 БК 16 

БК 21 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

 

Бухгалтерлік есеп Финансовый учет в 

соответствии с 

МСФО 

Бухгалтерлік 

есепті 

компьютерл

ендіру 

"Бухгалтерлік есепті 

компьютерлендіру" пәнін 

оқытудың сипаттамасы - 

студенттерді есеп жүргізу 

ережелері ұсынылған "1С: 

Кәсіпорын 8.2" технологиялық 

платформасын және : Бухгалтерия  

для Казахстана" я" 

конфигурациясын (қолданбалы 

шешімін) қоса алғанда, " 1 С: 

Бухгалтерия 8 для Казахстана" 

бағдарламалық өнімімен 

таныстыру. 

Заманауи IT-

бағдарламал

ар 

Студенттерді ақпараттық 

технологиялар саласында іргелі 

даярлау; олардың маркетингтегі 

заманауи ақпараттық 

технологиялар туралы жалпы 

түсініктерін қалыптастыру және 

оларды үздіксіз компьютерлік 

оқыту тұжырымдамасы аясында 

кәсіби қызметте қолдану. Пәннің 

мақсаты: студенттердің заманауи 

ақпараттық технологиялар 

көмегімен коммерциялық 

міндеттерді шешу әдістерін 

меңгеру 

1С: 

бухгалтерия 

Бұл пән "1С Бухгалтерия, 8.1 

нұсқа" конфигурациясы негізінде 

реттелетін және салық есептілігі 

нысандарын құрастырумен 

аяқталатын ұйымның бухгалтерлік 

есебін жүргізу бойынша толассыз 



практикалық жағдай негізінде 

бухгалтерлік есепті және салық 

есебін ұйымдастырудың негізгі 

қағидаттарын қарайды және 

зерделейді. 
32 Мемлекеттік 

бюджет 

"Мемлекеттік бюджет" пәнін 

зерделеу экономикалық реформа 

жағдайында бюджет кірістері мен 

шығыстарын қалыптастыру 

мәселелерін; бюджеттік жоспарлау 

және бюджетті атқару жөніндегі 

уәкілетті органдар жұмысының 

мемлекеттік бюджетке кірістердің 

түсуін қамтамасыз ету және 

бюджет ресурстарын ұтымды 

жұмсау жөніндегі нақты 

нысандары мен әдістерін қарауды 

көздейді. Пәнді оқытудың мақсаты 

студенттердің бюджетті 

жоспарлау және қаржыландыру 

кезінде мемлекеттік реттеу 

саласындағы білімдерін 

қалыптастыру, бюджетке 

байланысты теориялық және 

практикалық ережелерді жинақтау 

болып табылады. 

5 БК22 

БК23,Б

К24,Б

К25,Б

К26,Б

К27 

БК 36 

ПК 10 

Корпоративтік 

қаржы 

Бухгалтерлік есеп 

HR- 

менеджмент 

Финансовый 

аудит и 

контроль 

Жергілікті 

бюджет 

"Жергілікті бюджет" курсы 

бюджеттік қатынастар жүйесін 

қалыптастыру және пайдалану 

мәселелерін, олардың қазіргі 

кезеңдегі жұмыс істеу тетігін 

зерделеуге бағытталған. 

"Жергілікті бюджет" курсында 

жергілікті бюджеттің 

экономикалық мазмұны, оны құру 

принциптері, бюджетке түсетін 

түсімдердің құрамы мен 

құрылымы, сондай-ақ білім 

беруге, денсаулық сақтауға, 

әлеуметтік қамсыздандыруға, 

тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылыққа, мәдениетке және 

басқару органдарына бюджет 

шығыстарын қалыптастыру 

ерекшеліктері қарастырылады. 

Осы мәселелердің барлығы білікті 

мамандарды даярлау кезінде жан-

жақты зерттелуі керек. 



Бюджеттеу . Оқытылатын пәннің мақсаты – 

уақтылы және дұрыс басқару 

шешімдерін қабылдау үшін 

жоспарлау мен бюджеттеудің 

заманауи әдістерін меңгерген 

білікті экономист-мамандарды, 

қаржыгерлерді, менеджерлерді, 

басшыларды қалыптастыру, бұл 

бизнестегі жетекші орынға қол 

жеткізуге ықпал етеді 
33 Қазақстан 

экономикас

ын басқару 

Бұл курстың мақсаты студенттерді 

теориялық және практикалық 

материалдар, заңнамалық және 

құқықтық құжаттар негізінде 

Қазақстан экономикасын басқару 

теориясы мен практикасы 

саласында оқыту болып табылады. 

Сондай-ақ оқытудың негізгі 

мақсаты-түлектің ұлттық 

экономиканы басқару саласында 

және басқарудың негізгі 

дағдыларын қалыптастыруда 

жеткілікті білімі болуы. 

5 БК 34 

БК 36 

БК 38 

БК 39 

ПК 5 

ПК 7 

Бухгалтерлік есеп 

Қазіргі әлемдік 

валюта жүйесі 

Финансовый 

учет в 

соответствии с 

МСФО 

Финансовый 

аудит и 

контроль 

Организация 

Казначейств

а 

Казначейство организации — 

корпорацияның, банктің немесе 

басқа қаржы ұйымының негізгі 

бөлімшесі. Оның негізгі 

функциясы өтімділікті қамтамасыз 

ету болып табылады. Бұл дегеніміз 

төлемдерді жүргізу, ақша 

тапшылығы кезінде ақша 

қаражатын тарту немесе меншікті 

немесе клиенттік операциялар 

бойынша қаржы (Ақша, валюта, 

қор және басқа) нарықтарына бос 

қаражатты орналастыру. 

Брокерлік іс Тауарлар мен қызметтердің 

ассортиментін және сапасын 

басқару, олардың сапасын бағалау, 

ақауларды диагностикалау, 

тауарлар сапасының қажетті 

деңгейін және олардың сақталуын 

қамтамасыз ету, тауарлар мен 

қызметтердің сапасын бақылауды 

тиімді жүзеге асыру, тауарларды 

саны мен сапасы бойынша 

қабылдау және есепке алу қабілеті. 



Қор 

нарығының 

қазіргі 

қызметі 

Студенттердің теориялық білім 

алуы, теорияны қаржылық жұмыс 

тәжірибесімен байланыстыра 

білуі, теориялық ойлау тәсілін 

дамытуда, бағалы қағаздар нарығы 

саласындағы болашақ 

мамандардың тұрақты объективті 

дүниетанымын игеруі. Курстың 

мәні қаржы нарығының бөлігі 

ретінде қазіргі заманғы бағалы 

қағаздар нарығы болып табылады. 
34 Бағалы 

қағаздар 

нарығы 

және 

биржалық іс 

"Бағалы қағаздар нарығы және 

биржалық іс" пәнінің мақсаты-

студенттердің қазіргі экономика 

жағдайында кәсіпорындардың 

тұрақты бәсекеге қабілеттілігін 

қалыптастырудың заңдылықтары 

мен әдістері туралы білім алуы. 

5 БК 13 

БК 17 

БК33 

БК 34 

БК 36 

БК 38 

БК 39 

ПК 5 

ПК 7 

Бухгалтерлік есеп Бизнесті 

жоспарлау 

Қаржы 

нарықтары 

және 

делдалдар 

Болашақ экономистерді тиімді 

инвестициялық қызмет 

шарттарымен таныстыру. 

35 Тайм 

менеджмент 

. Пәнді игерудің мақсаты 

студенттердің кәсіпорында 

өндірісті экологияландыруды 

ұйымдастыру және басқару үшін 

табиғатты ұтымды пайдалану 

бойынша арнайы білім алуы 

болып табылады 

3 БК 7 

БК10 

БК12 

БК 16 

БК 17 

БК22 

 

Бухгалтерлік 

есеп 

Мемлекеттік бюджет 

Финансовый учет в 

соответствии с 

МСФО 

Основы 

каучинга 

Коучингтің мәні-мақсатқа жету. 

Коучингті қолдана отырып, адам 

өз мақсаттарына тезірек және 

тиімдірек жетеді, ол таңдаған даму 

бағыты дұрыс екеніне сенімді 

болады. 

HR 

менеджмент 

Пәнді игерудің мақсаттары-бұл 

компанияның мақсаттарына 

сапалы қол жеткізуге бағытталған 

Адамдарды сауатты басқару. 

Сонымен қатар, екі жақтың 

қанағаттанушылығын ескере 

отырып, адамдардың еңбегін, 

тәжірибесін, таланттарын қолдана 

отырып 

Бизнесті 

жоспарлау 

Бизнес-жоспар өндірісті дамыту 

мүмкіндіктері, тауарларды 

нарыққа жылжыту тәсілдері, 

бағалар, мүмкін пайда, кәсіпорын 



қызметінің негізгі қаржылық – 

экономикалық нәтижелері туралы 

объективті түсінік береді, тәуекел 

аймақтарын анықтайды, оларды 

төмендету жолдарын ұсынады. 

Бизнес-жоспар компанияның 

қызмет саласына, ауқымына, 

меншігіне және ұйымдық – 

құқықтық нысанына қарамастан 

пайдаланылады. Ол кәсіпорынды 

басқарумен байланысты ішкі 

міндеттерді де, басқа 

фирмалармен және ұйымдармен 

байланыс пен қарым-қатынас 

орнатуға байланысты сыртқы 

мәселелерді де шешеді. 

Бейіндік пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

 

36 Финансовы

й учет в 

соответств

ии с 

МСФО 

Халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттары (ХҚЕС) - 

бұл халықаралық бухгалтерлік 

есеп стандарттарының 

жиынтығы, онда 

операциялардың нақты түрлері 

мен басқа да оқиғалар қаржылық 

есептілікте қалай көрсетілуі тиіс 

екендігі көрсетіледі. 

5 ОК1,БК6

,БК7,БК

19,БК20 

БК30 

Бухгалтерлік есеп Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

37 Қаржылық 

аудит және 

бақылау 

Қаржылық аудит және бақылау 

(бұдан әрі – мемлекеттік аудит 

объектілері) – мемлекеттік 

органдар, мемлекеттік 

мекемелер, мемлекеттік сектор 

субъектілері, сондай-ақ бюджет 

қаражатын алушылар . 

Мемлекеттік аудиттің мақсаты 

бюджет қаражатын, мемлекет 

пен мемлекеттік сектор 

субъектілері активтерін басқару 

және пайдалану тиімділігін 

арттыру болып табылады 

5 БК 20 

БК21 

БК29 

ОК5 

ПК2, 

ПК6 

Финансовый учет в 

соответствии с МСФО 

Қаржы 

саласындағы 

кәсіпкерлік 

38 Қаржы 

саласындағ

ы 

кәсіпкерлік 

Пәннің мақсаты кәсіпорынның 

шаруашылық қызметі процесінде 

оларды одан әрі пайдалану үшін 

қаржы ресурстарының қажетті 

көлемін қалыптастыру және 

оның өндірістік және 

коммерциялық қызметінің 

барлық сатыларының тиімді 

5 БК6,БК7

,БК19,Б

К20 

БК30 

Қаржылық аудит 

және бақылау 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 



дамуын қамтамасыз ету болып 

табылады. 

38 Дипломалд

ы практика 

Негізгі білім беру 

бағдарламасының бөлігі ретінде 

диплом алдындағы практика 

оқудың соңғы кезеңі болып 

табылады. Білім алушылар 

теориялық және практикалық 

оқыту бағдарламасын толық 

меңгергеннен кейін өткізіледі. 

Диплом алдындағы практика 

жоғары білікті мамандарды 

даярлау бойынша оқу процесінің 

маңызды бөлігі болып табылады 

және кәсіпорындарда, мекемелер 

мен ұйымдарда, ғылыми-зерттеу 

институттарында жүргізіледі 

12 БК33 

БК23,П

К5,ПК

7 

ПК8 

Кәсіпкерлік 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны)жазу 

және қорғау 

 Вузовское компоненты минору 

39  Ағылшын 

тілін 

деңгейлеп 

оқыту 

бағдарлама

лары 

(UpperInter

midiate, 

Advance, 

Proficiency)

/ 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 

ағылшын тілі (өзіндік атауы — 

English, the English language) — 

Үнді-Еуропалық тілдер 

отбасының неміс тармағының 

Батыс тобының ағылшын-фриз 

кіші тобының тілі. Ағылшын 

тілі—XIX ғасырдағы Британ 

империясының отарлық 

саясатының және АҚШ-тың XX-

XXI ғасырлардағы әлемдік 

ықпалының салдары болып 

табылатын ең маңызды 

халықаралық тіл. Ағылшын 

тілінің диалектілері мен 

диалектілерінің айтарлықтай 

әртүрлілігі бар 

10 ОК10 

БК8 

Шет тілі Ағылшын 

тілінде ауызша 

және жазбаша 

сөйлеу 

практикасы 

40 Ағылшын 

тілінде 

ауызша 

және 

жазбаша 

сөйлеу 

практикасы 

EAP немесе Academic Purposes 

ағылшын тілі-бұл ғылыми 

жұмыстар, дипломдар, эсселер, 

әдеби шығармаларға шолулар 

және т.б. жазу үшін 

қолданылатын ерекше тілдік 

стиль. Өйткені, лексика мен 

грамматикаға басты назар 

аударылады, ал кейде жазу артта 

қалады. Сондықтан академиялық 

жазуды дамыту-бұл ағылшын 

тіліндегі ең жақсы оқу, ол сіздің 

біліміңізді жаңа деңгейге 

5 ОК10 

БК8 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency)/ 

Халықаралық 

стандартталған 

тілдік курстар 



көтереді. Академиялық ағылшын 

тілі, әсіресе шетелде оқып, 

жұмыс істегісі келетіндерге, 

сондай-ақ танымал Кембридж 

IELTS, TOEFL және ESL 

емтихандарын тапсыруға қажет. 

41 

Халықарал

ық 

стандартта

лған тілдік 

курстар 

Герцог IELTS курстары құрылды 

және студенттерге тестті түсінуге 

және оған дайындалуға 

көмектеседі. Тестке дайындалу 

арқылы студенттер жетістікке 

жету және мақсаттарына жету 

үшін қажетті дағдыларды 

дамытады. 

5 ОК10 

БК8 

 Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency)/ 

Дипломалды 

практика 

Мамандандыру даярлау бағыты 

Банк ісі және олардың операциялары 

42 Банк ісі "Банк ісі" пәнін игеру 

мақсаттары "Қаржы және 

кредит"бағыты бойынша 

магистрлердің базалық 

даярлығының талап етілетін 

деңгейі негізінде құрылады. 

Пәнді игерудің мақсаты-

коммерциялық банктің жұмыс 

істеуінің теориялық аспектілерін 

игеру 

5 БК21 

БК29 

ОК5 

ПК2, 

ПК6 

Введение финансы Дипломалды 

практика 

43 Банктердің 

валюталық 

операцияла

ры 

Өндірістік және сервистік 

жүйелерді басқару саласында 

кәсіби қызметті жүргізу үшін 

білім мен құзыреттер кешенін 

қалыптастыру. 

8 БК18,БК

19,БК20 

БК38 

БК39 

ПК10 

Введение финансы 

Бухгалтерлік 

есеп 

Финансовый учет в 

соответствии с МСФО 

 

Дипломалды 

практика 

Финансово

-

банковская 

статистика 

Бұл курсты оқытудың мақсаты-

бакалаврларда менеджменттің 

заманауи тұжырымдамасы 

ретінде сапаны басқару туралы 

тұтас жүйелік идеяны 

қалыптастыру, сонымен қатар 

өнім, қызмет, жұмыс сапасын 

басқару, отандық кәсіпорындар 

мен ұйымдардың қызметі 

саласындағы дағдылар мен 

дағдыларды қалыптастыру. 

Банковски

й надзор 

Курсты оқу студенттердің 

нарықтық экономиканың негізгі 

буындарының құрылымы мен 

функциялары, негізгі 

экономикалық процестердің 

логикасы мен тиімділігі, оңтайлы 



экономикалық шешімдер 

қабылдау принциптері, 

экономика субъектілерінің 

жұмыс істеуі мен өзара 

әрекеттесу негіздері туралы 

түсінік қалыптастыру негізінде 

экономикалық ойлау мен мінез-

құлықтың заманауи түрін 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

Банк 

менеджмен

ті 

Пәннің мақсаты-студенттерді 

еңбек нарығында болып жатқан 

экономикалық процестермен 

таныстыру. Атап айтқанда, 

әңгіме халықтың өмір сүру 

деңгейін арттыру үшін 

экономикалық алғышарттар 

жасауға бағытталған еңбек 

нарығының басым 

проблемаларын шешуді анықтау 

және оңтайландыру туралы 

болып отыр 

Банк 

маркетингі 

Банк маркетингі-бұл 

маркетингтің ерекше саласы, 

коммерциялық банктердің 

клиенттердің мүдделері мен 

қажеттіліктерін ескере отырып, 

банк өнімдері мен қызметтерінің 

пайдалы нарықтарын іздеуге 

және қолдануға бағытталған 

қызметінің бірі. ... Банк 

маркетингінің мақсаттары мен 

міндеттері коммерциялық 

банктің жалпы мақсаттары мен 

міндеттерінен туындайды. Олар 

оның рөлі мен нарықтағы 

бәсекелестік жағдайына, 

әлеуетіне, сыртқы ортаның 

әрекетіне, сондай-ақ миссияға 

байланысты. 

Банктік 

тәуекелдер 

Банк экономикасында 

әлеуметтік-экономикалық 

дамуды жеделдету факторы 

ретінде қарастырған жөн. 

Банктің мүдделері, тәуекелдері, 

білімі мен қабілеттері 

экономикалық өсуді, барлық 

экономикалық ресурстарды 

тиімді пайдалануды 



ынталандырады 

Современн

ые 

банковские 

услуги и 

операции 

Банк қызметтері-бұл банк 

капиталын тиімді пайдалануға 

мүдделі клиенттердің әртүрлі 

санаттарымен тікелей және 

делдалдық операцияларды 

орындау, нарықтық экономиканы 

дамыту мүдделері үшін 

тартылған және қарыз қаражаты 

және осы процеске қатысатын 

заңды және жеке тұлғалардың 

(клиенттердің) жеке кірістері мен 

кірістерін ұлғайту нәтижесінде 

пайда болатын банк өнімдерінің 

бір түрі 

Налоги и налогообложние 

44 Салық 

қызметін 

ұйымдасты

ру 

"Салық және салық салу" пәнін 

оқыту студенттердің Қазақстан 

Республикасында қолданылатын 

салық салу жүйесінің теориялық 

және әдіснамалық негіздерін 

білуін және салық төлеушінің 

бюджетке жарнаға жататын 

салық сомасын есептеу және 

төлеу бойынша практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. 

8 БК19 

БК 35 

ПК 4 

ПК 5 

Введение 

финансы 

Бухгалтерлік 

есеп 

Финансовый 

учет в 

соответствии с 

МСФО 

 

Дипломалд

ы практика 

Салықтық 

жоспарлау 

"Салықтық жоспарлау" пәнін 

оқытудың мақсаты теориялық 

негіздер мен оларды қолдану 

дағдылары мен дағдыларын 

қалыптастыратын пән болып 

табылады. 

микро және макро деңгейлердегі 

салықтық жоспарлау тетіктері, 

олардың сатылары, құралдары 

және 

өткізу жағдайында мемлекет 

тұрғысынан да, шаруашылық 

жүргізуші субъектілер 

тұрғысынан да 

ішкі және халықаралық 

операциялар. 

Салық ісі Салық ісінің мақсаты-жеке 

кәсіпкерлер ретінде дербес 

жұмыс істейтін аудиторлық 

фирмалар мен аудиторлардың 



тәртіптің сәйкестігі туралы пікір 

білдіру үшін арнайы аудиторлық 

тапсырманы практикалық 

орындау тәсілдерін анықтау. 

Салықтық 

бақылау 

Салықтық бақылаудың мақсаты-

салықтардың және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің уақтылы және толық 

түсуін қамтамасыз ету. 

Налоги и 

налогообло

жение 

"Салық және салық салу" пәнін 

оқыту студенттердің Қазақстан 

Республикасында қолданылатын 

салық салу жүйесінің теориялық 

және әдіснамалық негіздерін 

білуін және салық төлеушінің 

бюджетке жарнаға жататын 

салық сомасын есептеу және 

төлеу бойынша практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. 

Основы 

аудита 

Аудит негіздері-аудиттелетін 

тұлғаның бухгалтерлік 

(қаржылық) есептілігін осындай 

Есептіліктің дұрыстығы туралы 

пікір білдіру мақсатында тәуелсіз 

тексеру 

Салық 

теориясы 

және оны 

ұйымдасты

ру 

Салық және салық салу 

экономикалық мәдениеттің 

элементтері ретінде барлық 

қолданыстағы мемлекеттік 

жүйелерге тән. Мемлекетпен 

қатар дамып, дамып келе жатқан 

салықтар мен салық салу тарихы 

мыңдаған жылдарға созылады 

45 Салықтық 

есеп және 

аудит 

«Салық есебі " ұйымның ішкі 

міндеттерін шешуге арналған. 

5 БК33 

БК 34 

БК 36 

БК 38 

БК 39 

ПК 5 

ПК 7 

Введение 

финансы 

Бухгалтерлік 

есеп 

Финансовый 

учет в 

соответствии с 

МСФО 

 

Дипломалд

ы практика 

Сақтандыру ісі 

 

46 

 

 

Сақтандыр

у ісі 

"Сақтандыру ісі" курсы оқу пәні 

болып табылады, оның мақсаты 

мен пәні нақты сақтандыру 

қатынастары болып табылады. 

8  

БК 5 

БК 10 

БК 15 

Введение 

финансы 

Бухгалтерлік 

есеп 

Дипломалд

ы практика 



 

 

 

Бұл пән сақтандыру 

теориясының мәселелерін 

қамтиды, оның экономикалық 

мәнін, функцияларын, рөлін және 

қазіргі қоғамдағы қолдану аясын 

қарастырады. 

БК 29 

ПК 9 

 

 

 

 

 

 

Финансовый 

учет в 

соответствии с 

МСФО 

 

Экономиче

ский 

анализ 

страховых 

операций 

Сақтандыру операцияларын 

талдау экономикалық  

сақтандыру қорын, сақтандыру 

компаниясының кірістері мен 

шығыстарын пайдалануды 

анықтайтын талдау. Жедел, 

бухгалтерлік және статистикалық 

есеп деректері бойынша 

жасалады. Талдаудың мақсаты-

Тарифтердің есептік және нақты 

мөлшерлерінің негізділігін 

тексеру 

Сақтандыр

удағы 

маркетинг 

Сақтандыру маркетингі жеке 

тұлғаларды, шағын және орта 

бизнесті сақтандыру сияқты 

жаппай нарықтарда толық 

көлемде қолданылады. 

Кәсіпорындардың нарығында 

сақтандыру маркетингін толық 

көлемде қолдану клиенттердің 

жеке ерекшеліктерін ескеру 

қажеттілігіне байланысты қиын: 

мұнда дәстүрлі маркетингтік 

тәсілдерге сәйкес келмейтін жеке 

сақтандыру өнімдері мен 

бағдарламалары жиі кездеседі. 

Налогообл

ожение 

страховых 

органов 

Сақтандыру қызметіне 

сақтандыру органдарына салық 

салу: сақтандыру ұйымдарына 

салық салудың ұлттық жүйелері, 

салық салудың даму 

қарқындылығына әсерін анықтау 

. 

Финансово 

экономиче

ский 

анализ 

Қаржылық есептілікті талдаудың 

мақсаты-есеп деректері мен 

талдау кезіндегі жағдайға сәйкес 

өткен қызметті бағалау, сондай-

ақ кәсіпорынның болашақ 

әлеуетін бағалау, яғни 

кәсіпорынның одан әрі дамуын 

болжау. Кәсіпорынның 

қаржылық есептілігін талдау 



мүмкіндік береді. 

Бухгалтерс

кий учет в 

страховых 

органах 

Оқу пәнінің мақсаты " 

Сақтандыру ұйымдарындағы 

Бухгалтерлік есеп."болашақ 

мамандарда сақтандыру 

саласында теориялық білімді 

және практикалық дағдыларды 

дамытуды қамтамасыз етуден, 

атап айтқанда сақтандыру 

ұйымдарында бухгалтерлік 

есепті ұйымдастыру әдістемесі 

мен әдіснамасын игеруден, 

сақтандыру операцияларын 

жүргізу және ресімдеу және 

сақтандыру резервтерін есептеу 

тәртібін зерделеуден тұрады. 

 

 

47 

 

Сақтандыр

у 

"Сақтандыру" курсы оқу пәні 

болып табылады, оның мақсаты 

мен пәні нақты сақтандыру 

қатынастары болып табылады. 

Бұл пән сақтандыру 

теориясының мәселелерін 

қамтиды, оның экономикалық 

мәнін, функцияларын, рөлін және 

қазіргі қоғамдағы қолдану аясын 

қарастырады 

5 БК 2 

БК 5 

БК 10 

БК 15 

БК 29 

ПК 9 

 

Введение 

финансы 

Бухгалтерлік 

есеп 

Финансовый 

учет в 

соответствии с 

МСФО 

 

Дипломалд

ы практика 

Сақтандыр

у 

менеджмен

ті 

Сақтандыру менеджменті-бұл 

сақтандырушының Қаржы-

шаруашылық қызметін басқару. 

Сақтандыру кәсіпкерлігін 

дамытудың стратегиялық 

мақсаттарына бағдарлану тек 

жедел ғана емес, сонымен қатар 

қаржылық, инвестициялық және 

басқа да ресурстық әлеуетті 

анықтайтын перспективалық 

жоспарларды әзірлеумен 

байланысты. 

Қорытынды аттестаттау 

47 Дипломды

қ жұмысты 

(жобаны) 

жазу және 

қорғау 

және 

кешенді 

емтихан 

тапсыру 

 

бұл жоғары оқу орындарын 

бітірген студенттер жүргізетін 

ғылыми-зерттеу сипатындағы 

қорытынды жұмыс. 

12  Дипломалды 

практика 

Магистрат

ураға түсу 

 



 

 

 

 



 

3.4.  Модульдің білім нәтижелерінің  тізбесі 

Білім бағдарламасының  атауы :6В04102 «Қаржы».   Квалификация:   ББ 6В04102 «Қаржы»  Бизнес басқару бакалаврі   

 
 Модул коды/модул  атауы  

Модуль  кредит 

сылығымдылы

ғы 

 
Дисциплины, формирующие модуль 

Код/Наименование 

 

Результаты 

обучения 

 
Критерии оценки результатов обучения 

 

 
Mod 1.1. Модуль социальных 

наук 

 
10 

Современная История Казахстана РО1 1. Написаниеэссе(фокусированноенапредъявлении

иразвитииаргументации,рефлексивнойоценке); 

2. Критический анализ ситуации; 

3. Критическая оценка изученной литературы; 

4. Подготовка выступления(фиксирующее 

проблему и способы ее разрешения) 

Философия 

Mod 1.2Модуль социально-

политических знаний 

 

 

13 
Политология и Социология РО1 1. Участие в групповой работе; 

2. Участие в дискуссии (дебатах, переговорах); 

3. Участие в ролевых играх; 

4. Подготовкаписьменнойпрезентации(эссе,отчет,р

ефлексивныйдневникит.п.); 

5. Участие в публичной презентации свидео 
записью происходящего; 

6. Наблюдение или демонстрация реальных 

профессиональных навыков. 

Культурология 

Психология 

Мәнгілік ел 

Религиоведение 

Антикоррупционная политика  Основы антикоррупционной культуры  1. Участие в групповой работе; 
2. Участие в дискуссии (дебатах, 

переговорах); 

3. Анализ ситуации\случая; 

4. Сцентрированные проблем 

 

 

Mod 1. Основы коммуникации в 

современном мире 

 

 

25 
Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ. языке) 

РО1 

РО12 

 

1. Подготовка отчета по лабораторной работе; 

2. Решения задач; 

3. Анализ ситуации\случая; 

4. Сцентрированные проблем; 

5. Моделирование ситуации; 

6. Групповаяработа(коллективноеобсуждениевыде

леннойпроблемыипоискерешения). 

Казахский (русский) язык 

Иностранный язык 



 

Mod 1.4 Модуль физическая 

культура и спорта 

 

 

8 

Физическая культура РО1 1. Экзамен (устный, письменный); 

2. Написание эссе(фокусированное на 
воспроизведении информации); 

3. Выполнение тестов\мини-тестов; 
4. Контрольные вопросы; 

5. Кейсы; 
6. Видео анализы; 

7. Подготовка презентации. 

Mod 2.1 Введение в 

специальности 

 

 

 

35 

Теория финансов РО3 

РО11 

 

 

 

 

1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде

леннойпроблемыпоискерешения); 

2. Проведение опросовинтервью, подготовка 

проекта; 

3. Выполнение тестов\мини-тестов. 
 

 

 

 

 

Введение в финансы 

Экономическая теория 

Математика в экономике 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Бухгалтерский учет 

Менеджмент 

Маркетинг 

Учебная (ознакомительная) практика 

 

Mod 2.2 Денежно-кредитное 

регулирование экономики 

 

 

 

9 

Денежно-кредитное регулирование / 

 

////////экономики/Monetaryregulationoftheeconomy 

РО10 1. Кейс-измерители; 

2. Анализ ситуации\случая; 

3. Сцентрированные проблем; 

4. Моделирование ситуации; 

5. Групповаяработа(коллективноеобсуждениевыде
леннойпроблемыипоискерешения); 

6. Обсуждение рефлексия проблем; 

7. Подготовка проекта исследовательской заявки 

по реальной проблеме. 

Регулирование межбюджетных 

отношений/Regulation of inter-budgetary relations 

Денежно-кредитное регулирование экономики 

Mod 2.3Экономическая 

деятельность предприятия 

 

20 Корпоративные финансы РО9 

РО8 

1. Участие в ролевой игре; 

2. Подготовка презентации; · 

3. Экзамен(устный, письменный); 

4. Написание эссе(фокусированное на 
воспроизведений формации); 

5. Заполнение мульти вариативных опросников; 

6. Выполнение тестов\мини-тестов; 

7. Контрольные опросы; 

8. Участие в групповых проектах; 

9. Проектирование и внедрение проекта. 

Финансовый менеджмент 

Финансы, денежное обращение и 

кредит/circulationandcredit Экономика предприятия 

Организация производства 

Экономика промышленности 

Производственная  практика 

 

Mod 2.4Мировые финансовые 

15 Мировые финансовые рынки / РО 5 1. Демонстрация опыта\эксперимента; 

2. Использование программного обеспечения; 

3. Подготовка практических заданий; 
Мировая банковская система/ 

Современная мировая валютная система 



рынки и мировая банковская 

система 

 

Международные экономические отношения/ 

 

 

оооотношенияотношения/Internationaleconomicrela

tions 

4. Участие в групповых проектах; 

5. Проектирование и внедрение проекта; 
6. Создание базы данных; 

7. Проектирование сайтов. 

 

 

Международный маркетинг 

 

 

 

Финансы зарубежных государств/ 

Финансовые инструменты фондового рынка/ 

Международные валютно-финансовые 

 

 

отношения/International monetary and financial 

relations 

Mod 2.5 СовременныеIT-

технологии вотрасли 

экономики 

 

5 IT-консалтинг РО8 1. Решения финансовых задач; 

2. Письменный экзамен; 

3. Кейсы. 
Современные IT-программы 

Компьютеризация бухгалтерского учета/ 

1С: бухгалтерия/1С: бухгалтерия/ 

Mod 2.6 Государственный бюджет и деятельность финансовых рынков 

Mod 2.6 Государственный 

бюджет и деятельность 

финансовых рынков 

 

10 Государственный бюджет РО11 1. Решения финансовых задач; 

2. Кейсы 
3. Тестирование 

Местный бюджет 

Бюджетирование 

Управление экономикой Казахстана 

Организация Казначейства 

Брокерское дело 

Современная деятельность фондового рынка 

Рынок ценных бумаг и биржевое дело 

Финансовые рынки и посредникам 

Mod 2.7 Финансовый и 

корпоративный менеджмент, 

управления инвестициями 

18 Тайм менеджмент/ РО4 
РО9 

1. Участие в ролевой игре; 

2. Подготовка презентации; · 

3. Экзамен(устный, письменный); 

4. Написание эссе(фокусированное на 

воспроизведений формации); 
5. Заполнение мульти вариативных опросников; 

6. Выполнение тестов\мини-тестов; 

7. Контрольные опросы; 

8. Участие в групповых проектах; 

9. Проектирование и внедрение проекта. 

Основы каучинга/ 

HR менеджмент/ 

Бизнес планирование 

Производственная практика 

Mod 2.8 Финансовый учет в 

соответствии с МСФО 

10 Финансовый учет в соответствии с МСФО РО2 

РО8 

1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде

леннойпроблемыпоискерешения); 

2. Проведение опросов интервью, подготовка 

проекта; 

3. Выполнение тестов\мини-тестов. 

Финансовый аудит и контроль 



Mod 2.9 Модуль 

Предпринимательство в 

отрасли финансов 

5 Предпринимательство в отрасли финансов РО6 

РО10 

1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде

леннойпроблемыпоискерешения); 

 

Mod 4.1 Банковское дело и их 

операции 

 

13 Банковское дело РО7 1. Решения финансовых задач; 

2. Кейсы 

3. Тестирование 

Валютные операции банков 

Финансово-банковская статистика 

Банковский надзор 

Банковский менеджмент 

Банковский маркетинг 

Банковские риски 

 

Современные банковские услуги и операции 

4.2Налоги и налогообложение 

 

13 Организация налоговой службы РО5 

РО6 

1. Написание эссе 

(фокусированноенапредъявлениииразвитииаргумен

тации,рефлексивнойоценке); 

2. Критический анализ ситуации; 

3. Критическая оценка изученной литературы; 

4. Подготовка выступления(фиксирующее проблему 

и способы ее разрешения) 

Налоговое планирование 

Налоговое дело 

Налоговый контроль 

Налоги и налогообложение 

Основы аудита 

Теория и организация налогов 

Налоговый учет и аудит 

4.3 Страховое дело 13 Страховое дело РО2, РО 4 1. Групповаяработа(коллективноеобсуждениивыде

леннойпроблемыпоискерешения); 

2. Проведение опросовинтервью, подготовка 

проекта; 

3. Выполнение тестов\мини-тестов. 

Экономический анализ страховых операций 

Маркетинг в страховании 

Налогообложение страховых органов 

Финансово экономический анализ 

Бухгалтерский учет в страховых органах 

Страхование 

Страховой менеджмент 

4. Иностранный язык 

 

20 Программы уровневого изучения английского 

языка  
РО12 1. Участие в ролевой игре; 

2. Подготовка презентации; · 

3. Экзамен(устный, письменный); 

 
Практика устной и письменной речи 

английского языка 

Международные стандартизированные 

языковые курсы 
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1OOД 1Общеобразовательные дисциплины(ООД)-56кредитов 

1.1OK 1.1Обязательныйкомпонент-51кредита 

ООД1 
SIK1201 

Современная история Казахстана 5  150 45 30  15  50 55  5               

ООД2 FIL1301 Философия 5  150 45 30  15  50 55   5              

ООД3 
IYa1103 

Иностранный язык 10  300 90   90  10

0 

100    5 5            

ООД4 K(R)Ya 

1101,1201 

Казахский(русский)язык 10  300 90   90  10

0 

100 3 4 3              

ООД5  

IKT1302 

Информационно-

коммуникационные технологии 

5  150 45 30  15  50 55   5              

ООД6 
Psi2101 

Психология 2  30 30 15  15  15 15     2            

ООД7 Pol2101 Культурология 2  30 30 15  15  15 15     2            

ООД8 Soz 1401 Социология 2  30 30 15  15  15 15    2             

ООД9 Kul1401 Политология 2  30 30 15  15  15 15    2             

ООД10 Fiz 1109 Физическая культура 8  240 90   90  75 75 2 2 2 2             

  Итого: 51                          

 1.2Вузовскийкомпонент-5кредитов 

ООД11 Rel 1102 Религиоведение 5  150 45 30  15  50 55 5                

ME 1102 Мәнгілік ел 

  Итого: 5  150 45 30  15  50 55 5                

ООД 

12 

OAK 1102 Основы  антикоррупционной 

культуры 

               3           



 

2БД 2Базовые дисциплины (БД) -112кредитов 

2.1ВК 2.1Вузовский компонент-59кредитов 

БД 1 ET 1103 Экономическая теория 3  90 30 15  15  30 30 3                

БД 2 МЕ 1203 Математикав экономике 3  90 30 15  15  30 30  3               

БД 3 TFin 1 Теория финансов  3  90 30 15  15  30 30     3            

БД 4 Mik 2101 Микроэкономика 5  90 30 15  15  30 30     5            

БД 5 Mak 2201 Макроэкономика 5  150 45 30  15  50 55      5           

БД 6 BUE 3102 Бух.учет и аудит 5  150 45 30  15  50 55         5        

БД 7 Men 2301 Менеджмент 5  150 45 30  15  50 55      5           

БД 8 Mar 2202 Маркетинг 3  90 30 15  15  30 30      3           

БД 9 UOP  1404 Учебная практика 1  30     30      1             

БД 10 KF 2303 Корпоративные финансы 5  150 45 30  15  50 55       5          

БД 11 KhM/FM 

2402 

Финансовой менеджмент                           

БД13 PP  2402 Производственная практика 1 5  150     150          5         

БД14 PP  3403 Производственная практика 2 5  150     150              5     

  Итого: 59                          

2.2KB-БД 2.2Компонент по выбору -58кредитов 

БД15 TF 2102 Теория финансов 5  
150 45 30  15   50 55 

    5            

BF 2102 Введение в финансы 

БД 16 DKRE 2302 Денежно-кредитное регулирование 

экономики 

5  

150 45 30  15   50 55 

      5          

RMO 2302 Регулирование межбюджетных 

отношений 

БД 17 EP 3103 Экономика предприятия 5  

150 45 30  15   50 55 

      5          

OP 3101 Организация производства 



ЕР 3101 Экономика промышленности 

UKE3101 Управление качеством экономики 

БД 18 MFR3101 Мировые финансовые рынки 5  

150 45 30  15   50 55 

        5        

MBS3101 Мировая банковская система 

БД 19 SMBS3101 Современная мировая валютная 

система 

5  
150 45 30  15   50 55 

        5        

БД 20 MEO 2403 Международные экономические 

отношения 

 

 

 

 
 

5 

 

150 45 30  15   50 55 

          

 

 

 
 

5 

      

MVFO 3201 Международные валютно-финансовые 

отношения 

FZG3201 Финансы зарубежных государств 

FIFR 3201 Финансовые инструменты фондового 

рынка 

БД 21 ITK 3202 IT-консалтинг  

 

 

5 

 

150 45 30  15   50 55 

          

 

 

 

5 

      

KBU 3203 

Компьютеризация бухгалтерского 

учета 

1SB 3202 1С: бухгалтерия 

БД 22 SITP 3202 Современные IT-программы 

БД 23 GB 3202 Государственный бюджет  

 

5 

 

150 45 30  15   50 55 

          

 

5 

      

MB 3202 Местный бюджет 

Bu 3202 Бюджетирование 

БД 24 UEKZ 3202 Управление экономикой Казахстана 5 

150 45 30  15   50 55  

           

 

 
5 

     

OK 3202 Организация Казначейства 

BD 3202 Брокерское дело 

SDFR 3202 Современная деятельность фондового 

рынка 



БД 25 RChBBD  

3301 

Рынок ценных бумаг и биржевое дело 5  

150 45 30  15   50 55 

          5      

FRP 3301 Финансовые рынки и посредниким 

БД 26 OK 4103 Тайм менеджмент  

 

3 

 

240 90 60  30   60 90 

             

 

 

3 

   

EEODP 
3301 

Основы каучинга 

EEODP 

 3301 
HR менеджмент 

  Итого: 58                          

3ПД 3.Профилирующиедисциплины(ПД)-60кредита 

ПК 1 FUSMSFO 

3401 

Финансовый учет в соответствии с 

МСФО 

5  
150 45 30  15   50 55 

           5     

ПК 2 FAK 4101 Финансовый аудит и контроль 5  150 45 30  15   50 55             5    

ПК 3 POF 4102 Предпринимательство в отрасли 

финансов 

5  
150 45 30  15   50 55 

            5    

ПК 4 PP 4301 Преддипломная практика 12   360     360                 12  

Специализация направлении подготовки 

Банковское дело и их операции 

ПК 5 Ban 4201 Банковское дело 5  150 45 30  15   50 55              5   

ПК 6 NUA 4202 Налоговый учет и аудит 5  150 45 30  15   50 55              5   

ПК 7 Ban 4201 Валютные операции банков  

 

 
 

8 

 

240 90 60  30  60 90 

              

 

 
 

8 

  

VOB4201 Финансово-банковская статистика  

FBS4201 Банковский надзор 

BN4201 Банковский менеджмент 

BM4201 Банковский маркетинг 

BR4201 Банковские риски 

SBUO 4201 Современные банковские услуги и 

операции 



TON4201 Теория и организация налогов 

 Налоги и налогообложение 

ПК 5 St 4201 Организация налоговой службы  

 

 

8 

 

240 90 60  30   60 90 

              

 

 

8 

  

EASO  4201 Налоговое планирование 

MS 4201 Налоговое дело 

NSO4201 Налоговый контроль 

FEA4201 Налоги и налогообложение 

BUSO 4201 Основы аудита 

ПК 6 TOT 4203 Теория и организация налого 

NUA 4204 Налоговый учет и аудит 5   150 45 30  15   50              5   

Страховое дело 

ПК 5 St 4201 Страховое дело  

 

 

 

8 

 

240 90 60  30  60 90 

              

 

 

 

8 

  

EASO  4201 Экономический анализ страховых 

операций 

MS 4201 Маркетинг в страховании 

NSO4201 Налогообложение страховых органов 

FEA4201 Финансово экономический анализ 

BUSO 4201 Бухгалтерский учет в страховых 

органах 

ПК 6 Str 4202 Страхование 5  
150 45 30  15  50 55 

             5   

SMen 4202 Страховой менеджмент 

  Итого: 13                          

  Итого теоретического обучения                           

  Сумма кредитов: 228                          

Вузовское компоненты по согласно минору 

ПК 7 PUIAYa 

3303/3402 

Программы уровневого изучения 

английского языка (UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) / 

10 

 

300 90 60  30  
11

0 
110 

          5 5     



ПК 8 PUPRAYa 

4104 

Практика устной и письменной речи 

английского языка 

5  
150 45 30  15   50 55 

            5    

ПК 9 MSYaK  

4207  

Международные 

стандартизированные языковые курсы 

5  
150 45 30  15   50 55 

             5   

  Итоговая аттестатция 

ПК 10  Написание и защита дипломной 

работы (проекта)и сдача 

комплексного экзамена 

 

12 
 360     360                   

  ВСЕГО 240                          

 



 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУҒА 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

 Бағалау саясаты объективтілік,ашықтық,саралау икемділігіне негізделеді. 

Институт студенттерінің ББ оқыту нәтижелерін бақылау және бағалау ағымдағы,межелік 

қорытынды бақылау жолымен балдық-рейтингтік жүйе(БРЖ)бойынша жүзеге 

асырылады. 

Ағымдағы бақылау 100 балдық шкала бойынша бағаланады(білім алушылардың білімін 

бағалаудың жалпыланған критерийлерін қараңыз). 

 Білім алушылардың білімін бағалаудың жалпыланған критерийлері(ағымдағы 

бақылау) 

А бағасы қойылған сұраққа толық, егжей-тегжейлі жауап берілген кезде, 

тұжырымдамалармен еркін жұмыс жасауда, оның маңызды және маңызды емес 

белгілерін, себеп-салдарлық байланыстарды ажырата білуінде көрінетін объект туралы 

саналы білімнің жиынтығы көрсетілген. Объект туралы білім оны осы ғылым жүйесінде 

және пәнаралық қатынастарда түсіну аясында көрсетіледі. Жауап ғылым тұрғысынан 

тұжырымдалған, әдеби тілде жазылған, қисынды, дәлелді, студенттердің авторлық 

ұстанымын көрсетеді. 

 А- бағасы қойылған сұраққа толық, толық жауап берілген, объект туралы саналы 

білімнің жиынтығы көрсетілген, тақырыптың негізгі ережелері дәлелденген жағдайда 

қойылады; жауапта ашылатын ұғымдардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін 

көрсететін нақты құрылым, логикалық дәйектілік байқалады. Объект туралы білім оны 

осы ғылым жүйесінде және пәнаралық қатынастарда түсіну аясында көрсетіледі. Жауап 

әдеби тілде ғылым тұрғысынан берілген. Жауап беру процесінде білім алушы өз бетінше 

түзеткен ұғымдарды айқындаудағы кемшіліктерге жол берілуі мүмкін. 

 В+ білім алушыларға қойылған сұраққа толық, толық жауап берілген, 

тақырыптың негізгі ережелері дәлелденген жағдайда қойылады жауапта ашылатын 

ұғымдардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін көрсететін нақты құрылым, 

логикалық дәйектілік байқалады. Жауап әдеби тілде ғылым тұрғысынан берілген. 

Жауапта білім алушының оқытушының көмегімен түзеткен кемшіліктеріне жол берілген. 

 В қойылған сұраққа толық, егжей-тегжейлі жауап берілген жағдайда, маңызды 

және маңызды емес белгілерді, себепсалдарлық байланыстарды анықтау мүмкіндігі 

көрсетілген. Жауап нақты құрылымдалған, қисынды, әдеби тілде ғылым тұрғысынан 

берілген. Білім алушы оқытушының көмегімен түзеткен кемшіліктер немесе елеусіз 

қателіктер жіберілуі мүмкін. 

 В- қойылған сұраққа толық жауап берілген кезде, маңызды және маңызды емес 

белгілерді, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау мүмкіндігі көрсетілген. Жауап 

нақты құрылымдалған, қисынды, ғылым тұрғысынан берілген. Алайда, студенттерге 

жетекші сұрақтар арқылы түзетілген кішігірім қателіктер немесе кемшіліктер жіберілді. 

 С+ қойылған сұраққа толық, бірақ жеткілікті дәйекті жауап берілмеген жағдайда 

қойылады, бірақ сонымен бірге маңызды және елеусіз белгілер мен себеп-салдарлық 

байланыстарды ажырата білу қабілеті көрсетіледі. Жауап қисынды және білім алушы өз 

бетінше түзете алмайтын негізгі ұғымдарды анықтауда 1-2 қате жіберілуі мүмкін. 

 С бағасы толық емес және толық емес жауап берілген жағдайда қойылады. 

Презентация логикасы мен дәйектілігі бұзылған. Ұғымдарды ашуда, терминдерді 

қолдануда қателіктер жіберілді. Білім алушы маңызды және маңызды емес белгілерді 

және себеп-салдарлық байланыстарды өз бетінше анықтай алмайды. Білім алушы 

жалпыланған білімдерін нақтылай алады, мысалдарда олардың негізгі ережелерін тек 

оқытушының көмегімен дәлелдей алады. Сөйлеуді тіркеу түзетуді қажет етеді.  



 С- толық емес жауап, логика және презентация дәйектілігі Елеулі 

бұзушылықтарға ие болған жағдайда қойылады. Ашылған ұғымдардың, теориялардың, 

құбылыстардың мәнін анықтауда студенттердің олардың маңызды және маңызды емес 

белгілері мен байланыстарын түсінбеуі салдарынан өрескел қателіктер жіберілді. 

Жауапта тұжырымдар жоқ. Жалпыланған білімнің нақты көріністерін ашу мүмкіндігі 

көрсетілмеген. Сөйлеуді тіркеу түзетуді, түзетуді қажет етеді. 

 D+ бағасы толық емес жауап берілген жағдайда қойылады. Логикалық 

презентация бар. Тренингке дәлелдеу қиын. Терминдердің, ұғымдардың 

анықтамаларында, фактілердің, құбылыстардың сипаттамасында көптеген маңызды 

қателіктер. Жауапта тұжырымдар жоқ. Сөйлеу сауатсыз. Қосымша сұрақтарға жауап 

бергенде, мұғалім мұғалімнің нұсқауынан кейін ғана білім арасындағы байланыстың бар 

екенін түсіне бастайды. 

 D  ол анықтамаларда елеулі қателіктері бар сұрақ тақырыбы бойынша 

шашыраңқы білім болып табылатын толық емес жауап берілген жағдайда қойылады. 

Фрагментация, қисынсыз презентация бар. Оқытушы осы ұғымның, теорияның, 

құбылыстың модульдің (пәннің) басқа объектілерімен байланысын түсінбейді. 

Тұжырымдар, нақтылау және дәлелдеме жоқ. Сөйлеу сауатсыз. Оқытушының қосымша 

және нақтылайтын сұрақтары білім алушының қойылған сұраққа ғана емес, модульдің 

(пәннің) басқа сұрақтарына да жауабын түзетуге әкелмейді. 

 F толық емес жауап берілген жағдайда, анықтамаларда өрескел қателер бар. 

Презентацияның қисыны жоқ. Қорытындылар, презентацияның дәлелі жоқ. Сөйлеу 

толығымен сауатсыз. Мұғалімнің қосымша және нақтылайтын сұрақтарына жауаптар 

жоқ. 

 FX бағасы , егер білім алушы бағдарламада көзделген негізгі материалды білудегі 

олқылықтарды тапса, модуль (пән) бағдарламасының жартысынан астамын меңгермесе, 

жауаптарда қағидаттық қателіктер жіберсе, ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау 

нысандарында көзделген жекелеген тапсырмаларды орындамаса, бағдарламада көзделген 

барлық негізгі әдебиетті пысықтамаса, қойылады. 

 

 "Қанағаттанарлықсыз" деген бағаға 0 сандық баламасы және 0-24 пайыздық 

мазмұны бар F әрпі сәйкес келеді. Бұл бағалау, егер білім алушыларға негізгі 

материалмен байыпты жұмыс жүргізу қажет болса, модуль (пән) бағдарламасының 

жартысынан көбін меңгермеген болса, жауаптарда қағидаттық қателіктер жіберген болса, 

ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау нысандарында көзделген тапсырмаларды 

орындамаған, бағдарламада көзделген барлық негізгі әдебиеттерді пысықтамаған 

жағдайда қойылады. 

 "F" белгісіне сәйкес "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда білім алушы 

осы оқу пәніне/модуліне қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, 

бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды және қорытынды 

бақылауды қайта тапсырады. 

 

 Оқу жетістіктерін бақылау және бағалау 

 Бақылау түрлері: студенттерді оқыту нәтижелерін бағалау (ағымдағы бақылау) 

(оқу сабақтарының кестесіне және пәннің силлабусына сәйкес жүргізіледі); межелік бақылау 

(бір оқу пәні шеңберінде бір академиялық кезең ішінде); қорытынды бақылау (оқу 

жоспарына, академиялық күнтізбеге және силлабусқа сәйкес). 

 Бақылау формалары: реферат, ауызша сұрау, жазбаша жұмыс, презентация 

дайындау және т. б. 

 Жиынтық бағалау кезінде білім алушылардың оқу жетістіктері әрбір орындалған 

тапсырма, оның ішінде аралық бақылау үшін 100 балдық шкала бойынша бағаланады және 



үлгерімді ағымдағы бақылаудың соңғы нәтижесі (рұқсат беру рейтингі) академиялық кезең 

ішінде алынған барлық бағалардың орташа арифметикалық сомасын есептеумен жүргізіледі.  

 

 

 

 

 

RD=(ТУ1+...+ТУn+RК1+…+RКm)/(n+m) 

 

RD-төзімділік рейтингі; 

ТШ-ағымдағы үлгерім-әрбір орындалған 

тапсырма үшін балл (межелік бақылаудан 

басқа); 

N-орындалған жұмыстардың саны  

білім алушыларға ағымдағы 

семестр (шетелдік бақылауды қоспағанда); 

m-аралық бақылау саны; 

RК-әрбір шетелдік бақылау үшін балл. 

Пән бойынша емтихан аяқталғаннан кейін білім алушыға оның оқу жетістіктерінің бағасы 

болып табылатын қорытынды баға қойылады: 

И = RD * 0,6 + Е*0,4 

мұндағы и-пән бойынша қорытынды баға; 

RD-үлгерімді ағымдағы бақылау бағасы(өткізу рейтингі); 

Е-қорытынды бақылау (емтихан) бағасы. 

Дәстүрлі бағалау шкаласына көшірілген білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың 

балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

 

Әріптік Баллдық Проценттік Тест қорытындысы Дәстүрлі бағалау 

А 4,0 95 – 100 29 - 30  

Өте жақсы А- 3,67 90 – 94 27 - 28 

В+ 3,33 85 – 89 26  

Жақсы 

 

В 3,0 80 – 84 24 - 25 

В- 2,67 75 – 79 23 

С+ 2,33 70 – 74 21 - 22 

С 2,0 65 – 69 20 

Қанағаттандырарл

ық 

 

С- 1,67 60 – 64 18 - 19 

Д+ 1,33 55 – 59 17 

Д 1,0 50 – 54 15 - 16 

FХ 0 25 - 49 10 - 14 Қанағаттандырарл

ықсыз F 0 0 - 24 0 - 9 

 

 Академиялық адалдық 

Академиялық адалдық немесе академиялық алаяқтық - бұл ғылыми және білім беру 

қызметімен байланысты алаяқтықтың немесе алдаудың кез-келген түрі.  Академиялық 

адалдықтың негізгі қағидаттары: 



      1) академиялық жұмыста адалдық пен өзара құрметтеуді қалыптастыратын негізгі 

институционалдық құндылық ретінде академиялық адалдықты қамтамасыз ету; 

      2) жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған академиялық 

адалдықтың әділ және объективті қағидаларын бекіту; ; 

      3) басқа білім беру ұйымдарының верификацияланатын транскриптері негізінде білім 

алушының кредиттерін қайта есепке алудың нақты тетігі мен рәсімін айқындау арқылы білім 

алушының дәйекті және үздіксіз оқу траекториясын қамтамасыз ету; 

      4) академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ететін тәлімгер ретінде оқытушының 

өз білім алушыларына құрмет көрсетуі; 

      5) академиялық адалдықты ілгерілеткені және қорғағаны үшін білім беру процесіне 

қатысушыларды көтермелеу және ынталандыру; 

      6) оқытушының пәннің нақты саясатын, білім алушыдан күтілетін талаптарды анықтауы; 

      7) оқытушының білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлерін 

айқындау; 

      8) академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес шаралар қабылдау; 

      9) білім алушыларға білім беру, әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсететін және 

академиялық адалдық көріністеріне жол бермеуге мүмкіндік беретін академиялық орта құру 

болып табылады. 

Академиялық адалдық түрлеріне мыналар жатады: 

-Плагиат: тиісті сілтемесіз басқа адамның идеяларын, сөздерін немесе мәлімдемелерін 

иемдену немесе көбейту. 

Қосымша құру: деректерді, сілтемелерді немесе академиялық процеске қатысты кез-келген 

басқа ақпаратты бұрмалау. 

-Алдау: оқытушыға немесе әріптестерге жалған ақпарат беру, мысалы, сабақты өткізіп 

жіберудің жалған себебі немесе жұмыс аяқталды деген жалған мәлімдеме. 

-Көшіру: сыртқы көмекті тиісті рұқсатсыз немесе осы көмекті пайдалануды мойындамай-ақ 

қолдануға кез-келген әрекет. 

-Саботаж: басқалардың жұмысын тоқтатуға немесе басқалардың жұмысын толығымен 

тоқтатуға бағытталған әрекеттер. Мұндай әрекеттерге кітапхана кітаптарынан беттерді 

жырту немесе басқа адамдардың эксперименттерін үзу жатады. 

Тапсырмаларды орындаудағы адалдық университет миссиясы үшін және студенттің жеке 

басының тұтастығын дамыту үшін қажет. Алдау, плагиат немесе академиялық адалдықтың 

басқа түрлеріне жол берілмейді және тапсырманың орындалмауы немесе сабақтан тыс 

уақытта қайта тапсыруды қамтитын тиісті санкцияларға әкеледі. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін мүмкіндіктер 

 Мүмкіндігі шектеулі студенттерді оқыту процесінің өзіндік ерекшеліктері бар: 

1) оқу жүктемесі сағаттарының санын қысқарту; 

2) икемді оқыту режимі; 

3) тәртіп талаптарын ыңғайлы уақытта тапсыру; 

4) Бақылау нормативтерін тапсырудың орнына физикалық қасиеттері бойынша жаттығулар 

кешенін жасауға, рефераттар жазуға жазбаша жұмыс беріледі. 

5) жүріп-тұруды шектеуге байланысты оқу сабақтарына тұрақты емес баруға рұқсат етіледі; 

 Мүмкіндігі шектеулі адамдарға қашықтықтан білім алуға мүмкіндік беріледі 
 


