






1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

 1.1 Бағдарлама циклы: 

  Бірінші цикл: бакалавриат 6 ҰБШ / СБШ / ХСБК деңгейі 

 

 1.2 Берілген дәреже: 6В04102"Қаржы" білім беру бағдарламасы бойынша бизнес 

және басқару бакалавры 

 1.3 Жалпы кредиттер: 240 академиялық кредит / 240 ECTS 

 

 1.4 Оқудың типтік ұзақтығы: 4 жыл 

 

 1.5 ББ-ның айрықша белгілері  
"Қаржы" бағыты бойынша бакалаврларды даярлау бағдарламасы салық және салық 

салу, несиелеу, инвестициялау, экономика мен қаржыдағы үрдістерді талдау, сондай-ақ 

жоспарлау, болжау және қаржыны стратегиялық басқару әдістемесі, басқару шешімдерін 

қабылдау қабілеті бойынша білімі бар экономиканың қаржы секторының маманын 

даярлауға бағытталған. 

Сабақтар PBL проблемалық-бағдарлы оқытудың инновациялық әдістерін қолдану 

арқылы ұйымдастырылады. Бағдарлама пәндерінің мазмұны инвестициялар, қаржы 

нарығы, қаржылық менеджмент, инновациялық қаржылық технологиялар саласындағы 

соңғы тенденциялар мен зерттеулерді ескереді. Білім алушылар ғылыми іс-шараларға, 

тренингтерге, тағылымдамаларға, скилс-шоптарға, оның ішінде Каспий маңы елдерінің 

мемлекеттік университеттері қауымдастығы ұйымдастырған іс-шараларға қатысуға 

мүмкіндігі бар. Бакалаврды даярлаудың бұл бағдарламасы мынадай мамандандыруға ие 

болады: салық және салық салу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗДЕМЕСІ 

ББ мақсаттары 

 Білім беру бағдарламасының мақсаты: құзыреттілік тәсіліне және көптілділікке 

негізделген білім беруді іске асыру, практикалық дағдылары мен көшбасшылық 

қасиеттері бар көптілді және көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыру; білім алушылардың 

жалпы мәдени және жеке қасиеттерін, жаңа формациядағы экономист-қаржыгерлердің 

кәсіби құзыреттерін қалыптастыру және дамыту, түлектерге қаржы саласында және 

экономиканың нақты секторында, мемлекеттік және жеке қаржы саласында табысты 

жұмыс істеуге, еңбек нарығында әлеуметтік-ұтқыр және бәсекеге қабілетті болуға 

мүмкіндік береді. 

 Білім беру бағдарламасының жалпы мақсаттары білім алушылардың әлеуметтік-

жеке қасиеттерін қалыптастыру болып табылады: мақсаттылық, ұйымшылдық, 

еңбексүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық, қарым –қатынас, олардың жалпы мәдениетін 

арттыру, толеранттылық, бірнеше тілді еркін меңгерген, әлеуметтік білімді және кәсіби 

қызметтің әлеуметтік салдарын түсіну 6В04102 "Қаржы"білім беру бағдарламасы 

бойынша дайындық бейініне сәйкес. 

 6В04102– "Қаржы" даярлау бағыты бойынша іске асырылатын жоғары кәсіптік 

білім берудің білім беру бағдарламасы-жоғары кәсіптік білім берудің көрсетілген бағыты 

бойынша мемлекеттік білім беру стандарты негізінде еңбек нарығының талаптарын ескере 

отырып әзірленген құжаттар жүйесі. Жоғары кәсіптік білім берудің негізгі білім беру 

бағдарламасы білім беру процесінің мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, 

шарттары мен технологияларын, осы бағытта түлектің дайындық сапасын бағалауды 

реттейді. 

 Қаржы жүйесі үшін кадрлар саласындағы еңбек нарығының қажеттілігін 

қанағаттандыру үшін 6В04102 – "Қаржы"білім беру бағдарламасы бойынша жоғары білімі 

бар мамандарды кешенді даярлауды жүзеге асырады. 

Оқыту саласында білім беру бағдарламасының жалпы мақсаттары: 

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. 

 

 

 

 



2.2 студенттерге арналған ББ негіздемесі 

Қаржыгер-қаржылық операциялар саласындағы дәстүрлі сұранысқа ие кең 

мамандық. Қазақстанда қаржы секторы жеткілікті түрде дамығанын ескере отырып, 

осындай бейіндегі мамандарға қажеттілік сақталып отыр. 

Нарық, инвестициялар, жаңа өнімді енгізу, жарнама, бәсекеге қабілеттілік — 

қазіргі қаржыгер үшін қызмет саласы. Ол нарықтық экономиканың барлық қыр-сырын, 

перспективалы жобаларға инвестиция салудың нюанстарын, жарнамалық бизнестің 

ерекшеліктерін білуге, сондай-ақ бизнестің бәсекеге қабілеттілігін бағалауға және жаңа 

тауарларды жылжытуға қатысуға міндетті. Сондықтан білім беру бағдарламасына микро - 

және макроэкономика, маркетинг, бизнес-жоспарлау, кәсіпкерлік негіздері және 

стартаптар менторы пәндері енгізілген. 

Қаржыгер-серіктестермен тек қаржы заңнамасын ғана емес, сонымен қатар 

көптеген байланысты мәселелерді білетін маман. Қаржыгер-бұл компанияның бюджетіне 

түсетін кірістер мен оның шығындарын бақылай алатын, салықтардың дұрыс есептелуін, 

шаруашылық жүргізуші субъектінің тиімділігін қадағалайтын, яғни жағдайды талдаушы 

ретінде талдай алатын және көптеген мүмкін шешімдердің ішінен ең дұрысын таңдай 

алатын маман.. Осы мақсатта білім беру бағдарламасына экономика және құқық негіздері, 

Кәсіпкерлік құқық, бухгалтерлік есеп, салық және салық салу, Қаржылық менеджмент 

пәндері енгізілді. 

Қаржыгер-бұл қаржылық операциялармен айналыса алатын маман (мысалы, 

несиеге сома беру, жобаларды қаржыландыру, ірі инвестициялар, ірі ақшаны басқару, 

бизнес-жобаларға венчурлық инвестициялар және т.б.). Осы мақсатта білім беру 

бағдарламасына Банк ісі, Инвестициялар және инвестициялық стратегия, 

инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу, бизнесті бағалау пәндері енгізілген. 

Осы білім беру бағдарламасы аясында сабақтарды қаржы нарығының практик-

мамандары, Атырау облысының ірі компанияларының қаржы директорлары мен 

талдаушылары, білім беру бағдарламасының мазмұнына сәйкес келетін ғалымдар 

жүргізеді. Студент білім беру бағдарламасын іске асырудың орталық қатысушысы болып 

табылады, сондықтан дайындық сапасын қамтамасыз ету кезінде, ең алдымен, жеке оқу 

траекториясын қалыптастыру құқығымен оның мүдделері ескеріледі. 

 

2.3 Еңбек нарығындағы қажеттілік 

6В04102 "Қаржы" білім беру бағдарламасы бойынша түлек осындай ұйымдар мен 

мекемелерде жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие: 

- республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар; 

- Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі; 

- Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі; 

- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; 

- Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін 

реттеу және қадағалау агенттігі; 

- министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері; 

- банктер; 

- сақтандыру, зейнетақы, ипотекалық және лизингтік компаниялар; 

- ломбардтар, кредиттік серіктестіктер; 

- биржалар; 

- бюджеттік мекемелер мен ұйымдар; 

- инвестициялық қорлар; 

- түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық жүргізуші субъектілер; 

- экономикалық соттар; 

- Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі 

(қаржы полициясы)); 

- ғылыми-зерттеу ұйымдары. 



2.4 кәсіби қызмет саласы 

Экономика және бизнес бакалаврының кәсіби қызмет саласы республикалық және 

аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар болып табылады: ҚР Қаржы министрлігі, ҚР 

Экономикалық даму және сауда министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, ҚР Қаржы нарығы мен 

қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау агенттігі, министрліктер мен 

ведомстволардың экономикалық қызметтері, банктер, сақтандыру зейнетақы, ипотекалық 

және лизингтік компаниялар, ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, биржалар, бюджеттік 

мекемелер мен ұйымдар, инвестициялық қорлар, әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы 

шаруашылық жүргізуші субъектілер, экономикалық соттар, Экономикалық қылмысқа 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы), сондай-ақ 

ғылыми-зерттеу ұйымдары. 

 

2.5 кәсіби қызмет объектілері 

Экономика және бизнес бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері: 

ұйымдастыру-басқару, Экономикалық, зерттеу, есептеу-жобалау, аналитикалық және 

консультациялық қызмет болып табылады. 

Көптілді оқыту болашақ мамандарға шет тіліндегі кәсіби қызметті тиімді жүзеге 

асыруға: инновациялық жобаларға қатысуға, мамандандырылған шетелдік әдебиеттермен 

жұмыс істеуге, шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. 

 

2.6 Кәсіби стандарттың паспорты 

1. Кәсіби стандарттың атауы: қаржы-экономикалық қызмет. 

2. Кәсіби стандартты әзірлеу мақсаты: қаржы-экономикалық қызмет үшін қажетті 

дағдыларды, білім мен құзыреттілікті сипаттау. 

3. Кәсіби стандарттың қысқаша сипаттамасы: қаржы-экономикалық қызмет 

биржада өз мүддесі үшін өз есебінен де, клиент есебінен де мәмілелер жасауды, бағалық 

талдауды, фьючерстермен операцияларды, опциондармен операцияларды, биржада 

мәмілелерді тіркеуді, аукциондар өткізуді, қаржылық талдауды жүзеге асыруды қамтиды. 

4. Негізгі топ: қаржы. 

Кәсіби топ: қаржы-экономикалық (сауда-делдалдық қызмет). 

 

Кәсіп карточкасы "ҚАРЖЫ ТАЛДАУШЫСЫ» 

Мамандық коды 2121 

Мамандық атауы 
Қаржылық аналитика 

ҰБШ бойынша 
біліктілік 
деңгей 

 

4 

КС бойынша 
біліктілік деңгейі 
 

 

- 

Кәсіби білім беру 
деңгей 

Тиісті мамандық бойынша техникалық және кәсіптік білім 

Еңбек қызыметтері 

 
1) қаржы саласындағы нормативтік актілердің талаптарымен танысу. 

 
2) компанияның негізгі қаржылық және экономикалық көрсеткіштерді 

талдау. 

 
3) ұйымның қаржылық тәуекелдерінің деңгейін бағалау. 

 
4) биржалық операциялар бойынша ұсынымдар беру болып табылады. 



Еңбек қызыметі 1 

 
Қаржы 
саласындағы 
нормативтік 
актілердің 
талаптарымен 
танысу 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Қаржы саласындағы нормативтік актілердің талаптарын оқу және 

түсіну. 

2. Заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып 

аналитикалық ақпаратты жүйелеу, мәліметтер базасын қалыптастыру. 

3. Нарық көрсеткіштерінің динамикасын талдауға қатысу. 

Білім: 

1. Қаржы қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік 

құқықтық актілері. 

2. Қаржылық талдау түсінігі. 

3. Қаржылық талдау теориясы мен әдістемесі. 

4. Көлденең талдау. 

5. Тік талдау. 

6. Бухгалтерлік баланс. 

7. Салыстырмалы (кеңістіктік) талдау. 

8. Факторлық талдау. 

9. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 

биржалары туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан 

Республикасының заңдары», 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі биржалық 

мәмілелерді, биржалық істі реттейтін өзге де заңнаманы реттейтін 

бөлігінде. 

10. Қазіргі компьютерлік бағдарламалар. 

Еңбек қызметі 2 
 
Компанияның 
негізгі қаржылық 
және экономикалық 
көрсеткіштерін 
есептеу 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Бухгалтерлік есептілікті талдау. 

2. Мүліктің сипаттамасы кәсіпорынның айналымнан тыс және 

айналымдағы активтер. 

3. Қаржылық тұрақтылықты бағалау. 

4. Меншікті және қарыз қаржыландыру көздерінің сипаттамасы. 

5. Компанияның кірістілігі мен кірісін талдау. 

Білім: 

1. Макро - және микроэкономика негіздері. 

2. Бағалы қағаздар мен акциялар нарығының негізгі ерекшеліктері. 
3. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің ерекшеліктері. 
4. Қаржылық есептіліктің бағдарламалық өнімдері. 
5. Қаржылық коэффициенттер әдісі. 
6. Тауар айналымының индекстері, тауар айналымының нақты 

көлемі және баға индекстері. 

 

Еңбек қызметі 3 
 
Ұйымның 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Ұйымның қаржы - шаруашылық қызметіне әсер ететін тәуекелдердің 



қаржылық 
тәуекелдерінің 
деңгейін бағалау 

негізгі түрлерін анықтау. 

2. Жеке тәуекелдердің мәндерін және тұтастай объектінің тәуекелін 

есептеу. 

3. Ықтимал залалды анықтау. 

4. Тәуекелдің пайда болуынан құндық бағалау. 

5. Тәуекелге қарсы іс-шаралар жүйесін әзірлеу және олардың құндық 

баламасын есептеу. 

Білім: 

1. Қаржылық тәуекел ұғымы. 

2. Қаржылық тәуекелдердің түрлері 
3. Тәуекелді сандық талдау әдістері. 

Еңбек қызметі 4 
 
Биржалық 
операциялар 
бойынша 
ұсынымдар беру 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Ағымдағы экономикалық жағдайды талдау. 

2. Белгілі бір тауарға қатысты экономикалық, заңдық, салалық және 

басқа да ақпаратты жинау. 

3. Эмитент-компанияның қызметі туралы қаржылық ақпаратты жүйелі 

талдау. 

4. Математикалық және статистикалық диаграммалар мен графиктерді 

дайындау және иллюстрациялау. 

Білім: 

1. Қаржылық және экономикалық талдау әдістері. 

2. Өнімді өткізу нарықтарының жай-күйі мен даму перспективаларын 

бағалау әдістері. 

3. Қаржылық есептілік және оны талдау, Корпоративтік қаржы. 
4. Ұйымның меншікті капиталын талдау және бағалау тәсілдері. 

 

 

Кәсіп карточкасы "ҚАРЖЫ ТАЛДАУШЫСЫ» 

Мамандық коды 2121 

Мамандық атауы 
Қаржылық аналитика 

ҰБШ бойынша 
біліктілік 
деңгей 
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КС бойынша 
біліктілік деңгейі 
 

 

- 

Кәсіби білім беру 
деңгей 

 

Тиісті мамандық бойынша жоғары білім 



 

 

Еңбек қызыметтері 

 

1) облыстағы нормативтік актілердің талаптарымен танысу 
қаржы және биржалық іс. 
2) негізгі қаржылық және экономикалық көрсеткіштерді талдау, 
ұйымдастыру. 
3) ұйымның қаржылық тәуекелдерінің деңгейін бағалау. 
4) биржалық операциялар бойынша ұсынымдар беру болып 
табылады. 
5) инвестициялық жобалардың тиімділігін қаржылық талдау. 
6) қазіргі заманғы үрдістерді және аса маңызды экономикалық және 

елдегі және әлемдегі саяси оқиғалар. 

Еңбек қызыметі 1 

 

Қаржы 

саласындағы 

нормативтік 

актілердің 

талаптарымен 

танысу 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Қаржы саласындағы нормативтік актілердің талаптарын оқу және 
түсіну. 
2. Заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып 
аналитикалық ақпаратты жүйелеу, мәліметтер базасын қалыптастыру. 
3. Нарық көрсеткіштерінің динамикасын талдауға қатысу. 
Білім: 
1. Қаржы қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілері. 
2. Қаржылық талдау түсінігі. 
3. Қаржылық талдау теориясы мен әдістемесі. 
4. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Тауар 
биржалары туралы" 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының заңдары», 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі биржалық 
мәмілелерді, биржалық істі реттейтін өзге де заңнаманы реттейтін 
бөлігінде. 

5. Қазіргі компьютерлік бағдарламалар. 

Еңбек қызметі 2 

 

Ұйымның негізгі 

қаржылық және 

экономикалық 

көрсеткіштерін 

талдау 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Кәсіпорын мүлкінің сипаттамасы: айналымнан тыс және 
айналымдағы активтер. 
2. Қаржы көздерінің сипаттамасы: меншікті және қарыз. 
3. Бухгалтерлік есептілікті талдау. 
4. Қаржылық тұрақтылықты бағалау. 
5. Заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып 
ақпаратты жүйелеу, мәліметтер базасын қалыптастыру. 
Білім: 
1. Макро - және микроэкономика негіздері. 
2. Бағалы қағаздар мен акциялар нарығының ерекшеліктері. 
3. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің ерекшеліктері. 

4. Қаржылық есептіліктің бағдарламалық өнімдері. 

Еңбек қызметі 3 

 

Ұйымның 

қаржылық 

тәуекелдерінің 

деңгейін бағалау 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Ұйымның қаржы - шаруашылық қызметіне әсер ететін 
тәуекелдердің негізгі түрлерін анықтау. 
2. Жеке тәуекелдер мен тұтастай объектінің тәуекел шамаларының 
сандық мәндерін есептеу. 
3. Ықтимал залалды анықтау. 
4. Тәуекелдің пайда болуынан құндық бағалау. 
5. Тәуекелге қарсы іс-шаралар жүйесін әзірлеу және олардың құндық 
баламасын есептеу. 
Білім: 
1. Қаржылық тәуекел ұғымы. 
2. Қаржылық тәуекелдердің түрлері. 

3. Тәуекелді сандық талдаудың ең көп таралған әдістері. 



Еңбек қызыметі 4 

 

Биржалық 

операциялар 

бойынша 

ұсынымдар беру 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Ағымдағы экономикалық жағдайды талдау. 
2. Белгілі бір тауарлар бойынша экономикалық, заңдық, салалық және 
басқа да ақпаратты жинау. 
3. Эмитент - компанияның қызметі туралы қаржылық ақпаратты 
жүйелі талдау. 
4. Математикалық және статистикалық диаграммалар мен 
графиктерді дайындау және иллюстрациялау. 
Білім: 
1. Қаржылық және экономикалық талдау әдістері. 
2. Өнімді өткізу нарықтарының жай-күйі мен даму перспективаларын 
бағалау әдістері. 
3. Қаржылық есептілік және оны талдау, Корпоративтік қаржы. 

4. Ұйымның меншікті капиталын талдау және бағалау тәсілдері. 

Еңбек қызыметі 5 

 

Қаржылық талдау 

инвестициялық 

жобалардың 

тиімділігі 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Инвестициялық жобаларды бағалау және талдау. 
2. Жобалардың сезімталдығын талдау. 
3. Инвестициялық тәуекелдерді талдау. 
Білім: 
1. Инвестициялаудың негізгі ережелері. 
2. Инвестициялық жобаларды бағалау принциптері. 
3. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың негізгі 
әдістері. 
4. Модельдеу әдісі және әртүрлі факторлар. 

5. Инвестициялық тәуекелдер түсінігі және түрлері. 

Еңбек қызыметі 6 

 

Қазіргі 

тенденциялар мен 

маңызды 

мәселелерді 

талдау 

елдегі және 

әлемдегі 

экономикалық 

және саяси 

оқиғалар 

Іскерліктер мен дағдылар: 
1. Отандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
жарияланымдар мен хабарларға Мониторинг жүргізу және бағалау. 
2. Саяси, экологиялық, әлеуметтік және өзге де оқиғалардың 
экономикаға және биржалық тауарлар бағасына әсерін қадағалау. 
3. Баға, егін, табиғи және техногендік сипаттағы табиғи апаттар, 
ереуілдер, жаппай жұмыстан босату, инвестициялық тұрғыдан 
инновациялық технологияларды енгізу туралы ақпаратты түсіндіру. 
Білім: 
1. Макро - және микроэкономика, саясаттану, жаратылыстану 
ғылымдары. 
2. Әлемдік экономиканың субъектілері және әлемдік экономиканың 
даму тенденциялары. 

3. Әлемдік шаруашылықтың негізгі шаруашылық орталықтары. 

Жеке 

құзыреттерге 

қойылатын 

талаптар 

Өзін-өзі ұйымдастыру. Коммуникативтік қабілеттер. Аналитикалық 
қабілеттер. 
Дизайн қабілеттері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

Түлектің негізгі құзыреттілігі Жалпы білімділікке, Әлеуметтік-этикалық 

құзыреттілікке, ұйымдастырушылық - басқарушылық және кәсіби құзыреттілікке 

қойылатын талаптар негізінде қалыптасады. 

Мамандық бойынша ББ-да оқу нәтижелері пунктіне қойыңыз: 

Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін 

көрсетеді: 

1) оқытылатын саладағы озық білімге негізделген оқытылатын саладағы білім мен 

түсінушілікті көрсету; 

2) білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 

зерттелетін саланың проблемаларын шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыруға 

міндетті; 

4) оқытылатын саладағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды 

оқытылатын салада қолдану; 

7) зерттелетін салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен  мәдениетінің маңызын түсіну. 

 

Дублин дескрипторларын есепке ала отырып оқыту нәтижелері бойынша 6В04102 

"Қаржы" білім беру бағдарламасы бойынша экономика және бизнес бакалавры білуі және 

түсінуі тиіс (Дескриптор А): 

1. кең ой-өрісі мен экономикалық ойлау мәдениеті бар жоғары білімді түлекті 

қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы, 

экономикалық пәндер саласындағы (микро - макроэкономика, Экономикалық теория және 

т. б.) базалық негіздер; 

2. қоғамдық нормаларға негізделген құндылықтар және олардың кәсіби қызметінде 

оларға бағдарлану; 

3. экономикалық заңдылықтардың негіздері туралы, менеджмент, маркетинг, 

қаржы және т. б. туралы ғылыми түсініктері болуы тиіс.; 

4. экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістері, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлі; 

5. Қазақстан Республикасы Конституциясының негіздері, Қазақстан 

Республикасындағы және халықаралық қатынастардағы шаруашылық процестерді 

реттейтін заң нормалары; 

6. белгілі бір субъект пен қоғам, адам және қоршаған орта арасындағы тұлғааралық 

қатынастарды реттейтін этикалық және құқықтық нормалар; 

7. ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға 

ықпал ететін жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық) пәндер саласында; 

8. қаржы-бюджет және ақша-кредит реттеуді ұйымдастыру негіздері, қаржы-банк 

жүйесінің жұмыс істеуінің теориялық, практикалық аспектілері, Мемлекеттік қаржы және 

корпорациялар қаржысын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі, сондай-ақ нарықты 

реттеу үшін қаржы-кредит құралдарын пайдаланудың әлемдік практикасы; 

9. қоғамның эволюциясы, мәдениеттердің, өркениеттердің алуан түрлілігі, 

әлеуметтік тәжірибе нысандары туралы; 

10. объективті заңдар қоғамдық болмыстың көздейтін өзара байланысты жеке 

тұлғаның және социум: 



11. отандық және әлемдік экономиканың қазіргі даму үрдістерімен өзара 

байланыста экономикалық ғылымның теориялық-әдіснамалық негіздері; 

12. қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары және оларды экономиканың 

жаһандануы жағдайында отандық практикада қолдану; 

13. әлемдік саяси, әлеуметтік, экономикалық процестер; 

14. Халықаралық экономикалық ұйымдар қызметінің мақсаттары мен міндеттері 

(ДСҰ, ХВҚ, ЕО және т. б.); 

15. оқу, тілдік, өндірістік және диплом алдындағы практиканың болашақ кәсіби 

қызметінің мақсаттары, міндеттері, мазмұны мен маңызы; 

16. ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздері. 

 

Білім мен түсініктерді қолдану (Дескриптор В): 

1. қазіргі заманғы ақпараттық ағындарда бағдарлау және әлемдік экономикадағы 

серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімдеу кезінде; 

2. белгісіздік және экономикалық тәуекел жағдайында экономикалық сипаттағы 

шешімді ұсыну және қорғау кезінде; 

3. бизнес-жоспарларды, Экономикалық даму болжамдарын жасау кезінде; 

4. әлемде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерді бағалау және талдау 

кезінде және Қазақстанның экономикалық практикасына индустриялық дамыған елдердің 

озық тәжірибесін енгізу; 

 

5. қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ақпаратты 

іздеу, өңдеу және сақтауды ұйымдастыра отырып, ақпараттың барлық түрлерімен жұмыс 

істеу кезінде; 

6. кәсіби функцияларды іске асырумен байланысты мақсаттарды қою және 

міндеттерді тұжырымдау кезінде; 

7. типтік және стандартты емес міндеттерді шешу кезінде аналитикалық тәсілді 

талап ететін лауазымдарда өз бетінше жұмыс істей білу; 

8. ақша, несие, қаржы, құқық теориясы бойынша білімін өзінің практикалық 

қызметінде пайдаланған кезде; 

9. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және халықаралық құқық 

нормаларында көзделген құқықтық өріс шеңберінде жүйенің, органның, шаруашылық 

немесе өзге де қызмет субъектісінің орнықты, тұрақты жұмыс істеуі үшін қаржы-

құқықтық тетіктің нысандары мен әдістерін қолдану кезінде; 

10. бағалау кезінде кез келген қаржы-кредит мекемесінің қаржы институттары мен 

банктер жүйесіндегі орны; 

11. экономикалық талдау әдістерін шаруашылық практикада қолдану кезінде; 

12. отандық жағдайларға оң шетелдік тәжірибені жинақтау және бейімдеу кезінде; 

13. негізгі экономикалық ұғымдарды қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 

салыстырмалы талдау жүргізу. 

 

Пайымдау (Дескриптор С): 

1. экономикалық, қаржылық және салық жұмыстарын жүзеге асыру кезінде; 

2. экономикалық ғылымның даму заңдылықтары мен үрдістерін ескере отырып, 

оңтайлы, неғұрлым тиімді шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру кезінде; 

3. қаржылық операцияларды ұйымдастыру процесінде жүргізілген жұмысты талдау 

кезінде; 

4. қаржыгерлердің тәжірибесін және нормативтік құжаттаманы сыни талдау 

кезінде; 

5. экономикалық құбылыстарды талдау және жүйелеу кезінде; 

6. экономикалық ғылымның қазіргі заманғы даму үрдістері саласындағы 

зерттеулердің сапасын бағалау кезінде; 



7. әлеуметтік баламаларды жауапты таңдау арқылы. 

 

Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер (Дескриптор D): 

1. әр түрлі экономикалық жағдайларда барабар бағдарлау, командада жұмыс істеу 

қабілеті, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну; 

2. ымыраға келу, өз пікіріңізді ұжымның пікірімен байланыстыру мүмкіндігі; 

3. іскерлік этика нормаларын сақтау, этикалық және адамгершілік нормалар мен 

мінез-құлықты меңгеру; 

4. берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай, Тиімді коммуникациялар құру; 

5. көпшілік алдында сөз сөйлеу мәдениетінің ережелерін сақтау; 

6. экономикалық тақырыптарға талқылау кезінде өз ұстанымын дәлелдеу, сендіру 

қабілеті; 

7. шешендік өнерді, ауызша және жазбаша сөйлеу сауаттылығын меңгеру, өз 

жұмысының нәтижелерін көпшілік алдында ұсыну, білім алушылардың мотивациялық 

саласын дамыту мақсатында презентацияның барабар нысандары мен әдістерін таңдау, 

олардың экономикалық пәндерді қызығушылықпен оқуға деген ынтасы; 

8. қаржы саласында бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу жөніндегі командада 

әлеуметтік өзара іс-қимылда тиімді жұмыс істеу қабілеті; 

9. түрлі деңгейдегі семинарларда, пікірталастарда, конференцияларда шетелдік 

әріптестермен тәжірибе алмасу және көптілді қоғам құру үшін осы тілдің ана тілдерімен 

еркін сөйлесуге мүмкіндік беретін көлемде шет тілінде диалог ұйымдастыру; 

10. конструктивті диалог жүргізу дағдыларын меңгеру; 

11. ұтқырлық, икемділік тәсілдерін меңгеру; ымыраға келу, өз пікірін ұжымның 

пікірімен байланыстыру; 

12. мамандарға да, маман еместерге де ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер 

туралы хабарлау мүмкіндігі. 

 

Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е): 

 

1. күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білімді күнделікті алу (кәсіптік 

практика, бизнес-жоспарлау, дипломдық жұмысты жазу); 

2. әрі қарай оқу үшін қажетті материалдарды өз бетінше табу, зерттеу, құрылымдау 

және жүйелеу; 

3. ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін өңдеу және бағалау; 

4. кәсіптік практикадан өту кезінде алынған дағдылардан біліктілікті одан әрі 

жетілдіру; 

5. өз қызметінің және рефлексияның нәтижелерін бағалау қабілеті; 

6. қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу, талдау және таңдау, оны ұйымдастыру, 

түрлендіру, сақтау және беру қабілеті; 

7. меншік есебінен жағдайды өзгерту кезінде жылдам бейімделу мүмкіндігі 

8. кәсіби білім мен қабілеттерге, 

9. қазақ мәдениеті (менталитеті), қазақстандық рухани құндылықтар контексінде 

де, басқа мәдениеттер мен білім беру кеңістіктері контексінде де өзінің кәсіби-жұмылдыру 

қасиеттерін іске асыру; 

10. өз бетінше білім алу және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларының болуы; 

11. күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білім алуды жалғастыруға 

қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру; 

12. өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі тәрбиелеуге, біліктілікті арттыруға және кәсіби 

шеберліктің өсуіне ұмтылу. 

13. 6в04102 "Қаржы құзыреттілікке ие болуы тиіс" білім беру бағдарламасы 

бойынша экономика және бизнес бакалавры: 

 



Әмбебап құзыреттер (ӘҚ): 

 

ӘҚ-1 тілдер саласындағы құзыреттер 

1. Мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру. 

2. Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты сөйлеу қабілеті. 

3. Ағымдағы құжаттаманы мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты құра 

білу. 

4. Көп мәдениетті, полиэтиленді және көпконфессиялы қоғамда сындарлы диалог 

құру, қарым-қатынас жасау іскерліктері мен дағдылары, ынтымақтастыққа қабілетті 

болуы тиіс. 

5. Кәсіби халықаралық қарым-қатынастың мамандандырылған терминологиясы 

аясында қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру. 

 

ӘҚ-2 компьютерлік құзыреттілік 

1. Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

2. Кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану қабілеті. 

3. Қазіргі заманғы ақпарат құралдары мен ақпараттық технологияларды меңгеру. 

4. Қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу, оны түрлендіру, сақтау және беру 

әдістерін меңгеру. 

5. Білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану мүмкіндігі. 

 

6. Ақпараттық өзара іс-қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің, 

түсіндірудің негізгі тәсілдері мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялармен жұмыс істеу дағдысының болуы; ақпаратты қабылдау және әдістемелік 

жинақтау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетінің болуы. 

 

ӘҚ-3 оқу құзыреті 

1. Жаратылыстану-ғылыми және техникалық пәндер саласында жаңа білім алу 

және үйрену, осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. 

2. Күнделікті кәсіби қызметке және білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білім 

алу дағдыларын меңгеру. 

3. Әр түрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау мүмкіндігі. 

4. Ақпараттың сенімділігі мен сенімділігін бағалау және осы негізде әрекет ету 

мүмкіндігі. 

 

ӘҚ-4 әлеуметтік құзыреттер 

1. Өз қызметінде негіз қалаушы мемлекеттік құжаттарды және Қазақстан 

Республикасының нормативтік актілерін басшылыққа алу қабілеті. 

2. Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамаларының негіздерін 

білу. 

3. Қоғамның әлеуметтік даму тенденцияларын білу қабілеті. 

4. Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті. 

5. Проблемаларды анықтау, тұжырымдау және шешу қабілеті. 

6. Отансүйгіштік, сыйластық, ашық болу қабілеті. 

 

ӘҚ-5 этикалық құзыреттер 

1. Мәдениеттің негізгі құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтық пен 

гуманизмге ие болу. 

2. Этикалық нормаларға сәйкес әрекет ету қабілеті. 

3. Барлық басты кәсіби қасиеттерге ие болу, жұмыс берушілер тарапынан 

қойылатын барлық заманауи талаптарға жауап беру. 



4. Іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық 

нормаларын меңгеру қабілеті. 

5. Әр түрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс шарлау мүмкіндігі. 

6. Кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын 

болу; этикалық мінез-құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға қатысты 

ауытқуларға төзбеушілікке ие болу; азаматтық жауапкершілікке және этикалық мінез-

құлық ережелерін сақтауды талап етуге ие болу. 

 

ӘҚ-6 Кәсіпкерлік және экономикалық құзыреттер 

1. Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну. 

2. Экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы туралы 

түсінікке ие болу. 

3. Инновациялық қызметке қабілеттілік. 

4. Ресурстарға қажеттілікті бағалау және кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу 

кезінде оларды пайдалануды жоспарлау қабілеті. 

5. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті. 

6. Бастамашылық және кәсіпкерлік қабілеті. 

 

ӘҚ-7 ұйымдастыру-басқару құзыреттері 

1. Бастамашылық таныту және проблемалардың ұйымдастырушылық-

басқарушылық шешімдерін табу қабілеті. 

2. Дербес ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті. 

3. Ұжыммен жұмыс кезінде кәсіби мәселелерді шешудің әртүрлі нұсқаларын өз 

бетінше әзірлеу және ұсыну мүмкіндігі. 

4. Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапты қарау. 

5. Мақсат қою және оларға жету мүмкіндігі. 

6. Бірлескен іс-әрекеттерді ұйымдастыру, бастама көтеру және нәтижеге жауап 

беру мүмкіндігі. 

7. Өмір мен қызметтің әртүрлі салаларында алған білім мен дағдыларды қолдана 

отырып, идеяларды қалыптастыру және оларды жүзеге асыру мүмкіндігі. 

8. Қоршаған ортаны түсіну және басқару, шешім қабылдау және мәселелерді шешу 

мүмкіндігі. 

9. Деректер базасымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу қабілеті. 

 

ӘҚ-8 коммуникативтік құзыреттілік 

1. Командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну 

қабілеті. 

2. Қақтығыстарды шешу және келіссөздер жүргізу мүмкіндігі. 

3. Ымыраға келе білу, өз пікіріңізді ұжымның пікірімен байланыстыру. 

4. Жауапкершілікті қабылдау және шешім қабылдау, бірлескен шешім қабылдауға 

қатысу мүмкіндігі. 

5. Өз міндеттерін шығармашылық және ұжымның басқа мүшелерімен өзара 

әрекеттесу арқылы ұжымда жұмыс істеуге дайын болу. 

 

ӘҚ-9 құндылықтар және мәдениетаралық құзыреттер 

1. Басқа мәдениеттер мен діндердің өкілдерімен тиімді қарым-қатынас жасау. 

2. Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу. 

3. Ұлттық мәдениеттің құндылығын сезіну, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге 

құрметпен және ұқыпты қарау. 

4. Түрлі этномәдениеттер мен діндерге төзімді болу. 



5. Қоғамдық пікірге, дәстүрге, әдет-ғұрыпқа, қоғамдық нормаларға негізделген 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және олардың кәсіби қызметінде оларға назар 

аудару. 

 

ӘҚ-10 өзгерістер мен белгісіздіктердің үдемелі серпіні жағдайында әлеуметтік, 

экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты 

ауыстыруға дайындық 

1. Қазіргі заманғы ақпараттық ағындарда бағдарлану және әлемдік экономикадағы 

серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу қабілеті. 

2. Кәсіби қызметке байланысты әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және 

мобильді болыңыз. 

3. Белгісіздік пен тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық 

сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгеру. 

4. Жинақталған тәжірибені сыни бағалау және қайта ойлау, кәсіби және әлеуметтік 

қызметті рефлекстеу қабілеті. 

5. Халықаралық салада өндірістік және қолданбалы қызметті жүзеге асыру қабілеті. 

6. Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу 

қабілеті. 

7. Өзгерістерге икемді жауап беру және ақылға қонымды тәуекелді қабылдау 

мүмкіндігі. 

 

Кәсіби құзыреттер (КҚ): 

 

КҚ-1 есептік-экономикалық құзыреттер 

1. Әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеуде экономикалық категорияларды 

пайдалану мүмкіндігі. 

2. Қаржы-кредит саясаты стратегиясының бағыттарын айқындау және оны іске 

асыру тетігін әзірлеу қабілеті. 

3. Қаржы, сақтандыру нарықтарына қатысушылардың есептілігін жасау қабілеті; 

4. Әлемдік сипаттағы әдістер мен құралдарды қолдана отырып, халықаралық 

контексте жұмыс істей білу, әртүрлі сипаттағы ақпаратты пайдалану бөлігінде бизнесті 

жүргізудегі этикалық құндылықтарды ұстану. 

5. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің, сақтандыру компанияларының,екінші 

деңгейдегі банктердің,бағалы қағаздар нарығының қаржылық қызметінің стратегиясы мен 

тактикасын әзірлеу,жергілікті бюджеттердің жобаларын және кәсіпорындардың бизнес 

жоспарларын жасау, кәсіпорынның, сақтандыру ұйымдарының, коммерциялық банктердің 

қаржылық жағдайын бағалау бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру қабілеті. 

6. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық 

және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді 

жинау және талдау қабілеті. 

7. Типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу қабілеті. 

8. Экономикалық жоспарларды құру үшін қажетті есептеулерді орындау, оларды 

негіздеу және ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну 

мүмкіндігі. 

 

КҚ-2 Аналитикалық, ғылыми-зерттеу құзыреттері 

1. Жаңа идеяларды игеру, бизнестің жаңа шындықтарына бейімделу қабілеті. 

2. Инновациялық идеяларды қалыптастыру, тәуелсіз гипотезаларды ұсыну, 

олардың интеллектуалды және жалпы мәдени деңгейін үнемі дамыту, ақпаратты іздеу, 



сыни талдау, жалпылау және жүйелеу, мақсат қою және оларға жетудің оңтайлы жолдары 

мен әдістерін таңдау мүмкіндігі. 

3. Қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, 

талдау және өңдеуді жүзеге асыру қабілеті. 

4. Тапсырмаға сәйкес Экономикалық деректерді өңдеуге арналған құралдарды 

таңдау, есептеу нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу мүмкіндігі.  

5. Экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты 

теориялық және экономикалық модельдерді құру, нәтижелерді талдау және мазмұнды 

түсіндіру мүмкіндігі. 

6. Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың 

есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және 

түсіндіру және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдалану 

қабілеті. 

7. Әлеуметтік - экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және 

шетелдік статистика деректерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтау қабілеті. 

8. Отандық және шетелдік ақпарат көздерін қолдана отырып, қажетті деректерді 

жинау, оларды талдау және ақпараттық шолуды және/немесе аналитикалық есепті 

дайындау мүмкіндігі. 

9. Аналитикалық және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи техникалық 

құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндігі. 

 

КҚ-3 басқару құзыреті 

1. Қойылған міндеттерді шешу үшін жауапкершілікті өз мойнына алу қабілеті, оған 

басқаларды тарту қабілеті, бағыныштыларды жұмыс үшін барлық қажеттіліктермен 

қолдау және қамтамасыз ету. 

2. Күнделікті мәселелерді, әсіресе тұлғааралық қақтығыстарды тыныш және 

ұтымды шешу мүмкіндігі. 

3. Ақпараттық ағымда шарлау, белгілі бір критерий бойынша әртүрлі ақпарат 

көздерін табу және жүйелеу, ақпаратты алудың, түрлендірудің, жүйелеудің және 

сақтаудың ұтымды әдістерін пайдалану, қажетті жағдайларда зияткерлік және танымдық 

іс-әрекеттерді өзектендіру мүмкіндігі. 

4. Белгілі бір экономикалық жобаны жүзеге асыру үшін құрылған шағын топтың 

қызметін ұйымдастыру мүмкіндігі. 

5. Коммуникативті мәселелерді шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндігі. 

6. Басқару шешімдерінің ұсынылған нұсқаларын сыни бағалау және әлеуметтік-

экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және ықтимал әлеуметтік-

экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды 

әзірлеу және негіздеу қабілеті. 

 

КҚ-4 арнайы құзыреттер 

1. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің ағымдағы қаржы-экономикалық 

қызметін жүзеге асыру бойынша кәсіби міндеттерді орындау, қазіргі заманғы қаржылық 

және кредиттік өнімдер мен қызметтерді әзірлеу және ұсыну қабілеті. 

2. Қаржы және ақша-кредит қатынастары саласында билік өкілеттіктері берілген 

мемлекеттік және өзге де органдардың лауазымды тұлғаларының функцияларын жүзеге 

асыру қабілеті. 

3. Стратегиялық, ағымдағы және жедел болжамдарды, жоспарларды, бюджеттерді 

әзірлеуді ақпараттық-талдамалық қамтамасыз етуді дайындау қабілеті; олардың 

мониторингін жүзеге асыру, олардың орындалу барысын талдау және бақылау. 



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

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

қаржылық шығындарды барынша азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін 

бағалау қабілеті. 

5. Орындалатын операциялар шеңбері бойынша басқарушылық шешімдер 

қабылдаудың дәлелді негіздемелерін дайындау қабілеті. 

6. Кәсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ мемлекеттік билік органдары мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржы-шаруашылық қызметін жетілдіру 

жөніндегі ұсынымдарды әзірлеуді және іске асыруды жүзеге асыру қабілеті.  

7. Қазақстан Республикасында қаржы-кредит тетігін жетілдіру мақсатында 

шетелдік тәжірибені пайдалану қабілеті. 

 

КҚ-5 қалыптастырушы (кәсіби) құзыреттер 

1. Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға 

ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми (әлеуметтік, гуманитарлық) пәндер саласындағы 

базалық білімді меңгеру; 

2. Заманауи техникамен,жаңа ақпараттық және мультимедиялық технологиялармен 

(электрондық пошта, Интернет) жұмыс істеу дағдыларын меңгеру және кәсіби қызмет 

саласында қолдана білу; 

3. Өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде білімі мен дағдыларын пайдалана білу;  

4. Кәсіби функцияларды іске асырумен байланысты мақсаттарды қою және 

міндеттерді тұжырымдау білігі; 

5. Типтік міндеттердің шешімін таба білу және стандартты емес міндеттерді шешу, 

аналитикалық тәсілді талап ететін лауазымдарда өз бетінше жұмыс істеу; 

6. Қаржы институттары мен банктер жүйесіндегі кез келген қаржы-кредит 

мекемесінің орнын бағалау білігі; 

7. Адамдар мен адамдардың өздері арасында болып жатқан барлық нәрсені түсіну, 

олардың іс-әрекеттерінің, тәжірибелерінің, ойларының, ұмтылыстарының мағынасын 

түсіну, бірнеше адамның іс-әрекеттерінен туындайтын барлық жағдайлардың ішкі 

мағынасын түсіну қабілеті; 

8. Валюталық-кредиттік реттеу және төлем балансын жасау әдістемесін меңгеру; 

9. Шарттар мен басқа да құқықтық құжаттарды жасау әдістемесін меңгеру; 

10. Жеке қасиеттерді қалыптастыру: әдептілік, Тәуелсіздік, жауапкершілік, 

ұйымшылдық, мақсаттылық және т. б. 

 

КҚ-6 зерттеу құзыреті 

1. Әзірленген бағдарламаға сәйкес дербес ғылыми және консалтингтік зерттеулер 

жүргізу, зерттеулердің өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу 

қабілеті. 

2. Зерттеу жүргізу үшін сандық және сапалық әдістерді пайдалану, зерттеу жүргізу 

құралдарын әзірлеуді жүзеге асыру қабілеті. 

3. Ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеуді жүзеге асыру, нәтижелерді 

қорытындылау және сыни бағалау қабілеті. 

4. Кәсіби қызмет саласына жататын зерттелетін процестердің, құбылыстар мен 

объектілердің теориялық және қолданбалы модельдерін әзірлеуді жүзеге асыру қабілеті.  

5. Зерттеу нәтижелерін есеп, мақала немесе презентация түрінде ұсыну мүмкіндігі.  

 

КҚ-7 әлеуметтік-жеке құзыреттер 

1. Кәсіби және әлеуметтік қызметтегі жалпы мақсаттарды анықтау, тарату; 

2. Әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын басшылыққа ала отырып, кәсіби 

қызметті, бизнесті құру және таңдау жасау; 



3. Түбегейлі жаңа идеялар мен өнімдерді шығару, шығармашылық, бастамашыл 

болу; 

4. Кәсіби қызметте технологиялық талаптар мен нормативтердің орындалуын құру, 

сипаттау және жауапкершілікпен бақылау. 

 

КҚ-8 дамытушы құзыреттілік 

1. 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; 

2. Табиғатты, қоғамды, ойлауды дамыту заңдарын білу және осы білімді кәсіби 

қызметте қолдана білу; әлеуметтік-маңызды құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді 

талдай және бағалай білу; сандық талдау мен модельдеудің, теориялық және 

эксперименттік зерттеудің негізгі әдістерін білу. 

3. Кәсіби қызметті жүзеге асыру және магистратурада білім алуды жалғастыру 

үшін, сондай-ақ көшбасшылық қасиеттерді дамыту үшін қажетті жаңа білім мен 

дағдыларды игеру дағдыларын меңгеру. 

4. ББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 

Бұл бағдарламаның түлектері мыналарды көрсете алады: 

-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 дәлелдеу, 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 (ОН1); 

- Макро-және микродеңгейдегі экономикалық үдерістерді, құбылыстарды өзара 

байланыста талдау, проблемаларды анықтау, оларды шешу жолдары мен тәсілдерін ұсыну 

және күтілетін нәтижелерді бағалау (ОН2); 

-Ақпаратты түсіндіру жұмысының өнімділігін арттыру үшін ақпараттық өзара іс-

қимылдың, алудың, сақтаудың, қайта 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 (ОН3) жұмыс істеу 

дағдысы болу); 

- 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 (ОН4) қаржылық жағдайын бағалау бойынша есеп айырысуларды жүзеге 

асыру қабілеті); 

- Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық 

және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді 

жинау және талдау қабілеті (ОН5); 

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

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

қаржылық шығындарды барынша азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін 

бағалау қабілеті (ОН6); 



- 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 (ОН7); 

-Әлеуметтік - экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және 

шетелдік статистика деректерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтау қабілеті (ОН8); 

- Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас (ОН9) 

мәселелерін шешу үшін шет тілінде ауызша және жазбаша түрде байланысқа түсу); 

Типтік әдістемелер және қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу қабілеті (ОН10); 

Қаржы, сақтандыру нарықтарына (ОН11) қатысушылардың есеп беру қабілеті); 

Қаржы ағындарын ұйымдастыру және есептілік жасау , салық заңнамасы және 

басқа да нормативтік құжаттама (ОН12) мәселелері бойынша заңнамалық актілерді, 

қаулыларды, өкімдерді, бұйрықтарды, басшылық, әдістемелік және нормативтік 

құжаттарды меңгеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ББ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 

Модуль коды Модуль құрамдастары 

(код және атауы) 

Цикл және 

компонент 

Қорытынд

ы бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Академ.к

редиттер 

саны. 

 

Қалыпт

астыры

латын 

құзырет

тер 

(кодтар 

5-

бөлімне

н) 

ескерту 

1 квартал (1 жыл) 

Моde 1.2 

Әлеуметтік 

және 

саясаттық 

білім модулі 

SZhKMN/OAKK/BOCC 

1101 Сыбайлас 

жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері / 

Основы 

антикоррупционой 

культуры/Basics of anti-

corruption culture  

ЖБМ(ТК) Портфоли

я 

5 КҚ5  

ME/ME 1101 Мәнгілік 

ел/Мәнгілік ел 

DT/RV/RS 1101 
Дінитану/Религиоведен

ие/Religiousstudies 

 

Моde 1.3 

Қазіргі 

әлемде 

коммуникац

ия негіздері 

K(О)Т/ K(R)Ya/K(R)La 

1102 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ЖБМ(МК) Тест 5 КҚ7  

 

 

 

 

Mod 1.4 

Денешынық

тыру және 

спорт 

мәдениеті 

DT/FK/PC 1103 Дене 

тәрбиесі/Физическая 

культура/Physicalculture 

ЖБМ(МК) Сынақ 2 КҚ9,К

Қ10,К

Қ11 

 

 

 

 

 

Mod 2. 1 

«Қаржы»мам

андығына 

кіріспе және 

теориялық 

пәндер 

модулі 

ET/ET/ET 1104 

Экономикалық 

теория/Экономическая 

теория/Economictheory 

БД (ВК) Ауызша 

экзамен 

3 ПК3  

 

Барлығы 15   

2 квартал (1 жыл ) 

Mod 1.1  

Әлеуметтік-

ғылымдар 

модуль 

KKZТ/SIK/MK 1201 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы / 

Современная история 

ЖБМ(МК) Мемлекет

тік 

емтихан 

5 КҚ1  



Казахстана/Modernhisto

ryofKazakhstan 

Моde 1.3 

Қазіргі 

әлемде 

коммуникац

ия негіздері 

K(О)Т/ K(R)Ya/K(R)La 

1202 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык/Kazakh (Russian) 

language 

ЖБМ(МК) тест 5 КҚ7  

Mod 1.4 

Денешынық

тыру және 

спорт 

мәдениеті 

 

 

DT/FK/PC 1203 Дене 

тәрбиесі/Физическая 

культура/Physicalculture 

 

ЖБМ(МК) 

 

Сынақ 

 

2 

 

КҚ9,К

Қ10,К

Қ11 

 

Mod 2. 1 

«Қаржы»мам

андығына 

кіріспе және 

теориялық 

пәндер 

модулі 

EM/ME/ME 1204 

Экономикадағы 

математика/Математик

а в 

экономике/Mathematicsi

nEconomics 

БД (ВК) Ауызша 3 ПК2  

Барлығы 15   

3 квартал (1 жыл) 

Mod 1.1  

Әлеуметтік-

ғылымдар 

модуль 

Fil /Fil/Phi 1301 

Философия/Философия

/Philosophy 

ЖБМ(МК) Тест 5 КҚ2  

Моde 1.3 

Қазіргі 

әлемде 

коммуникац

ия негіздері 

AKTAT/IKTNAYa\ 

IACTIEL 1302 

қпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшынтілінде) / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/Information and 

Communication 

Technologies (in 

English) 

 

ЖБМ(МК) 

 

Ауызша 

5 КҚ6  

ShТ/Iya FL 1303 Шетел 

тілі / Иностранный 

язык/Foreignlanguage  

ЖБМ(МК) Жазбаша 

экзамен 

3 КҚ8  

Mod 1.4 

Денешынық

тыру және 

спорт 

мәдениеті 

DT/FK/PC 1304 Дене 

тәрбиесі/Физическая 

культура/Physicalculture 

ЖБМ(МК) Сынақ 2 КҚ9,К

Қ10,К

Қ11 

 

Барлығы 15   

4  квартал (1 жыл) 

Mod 1.1  

Әлеуметтік-

SA/PS/PS 1401 

Саясаттану және 

ЖБМ(МК) Баяндама

ны қорғау 

5 КҚ3  



ғылымдар 

модуль 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/Political 

science and sociology 

Politicalscienceandsociol

ogy 

MT/KU /CU    1401  

Мәдениеттану 

/Культурология/Сulturol

ogy 

Ps/Ps/Ps  1401  

Психология / 

Психология/Psychology 

Моde 1.3 

Қазіргі 

әлемде 

коммуникац

ия негіздері 

ShТ/Iya FL 1402 Шетел 

тілі / Иностранный 

язык/Foreignlanguage  

ЖБМ(МК) Жазбаша 

экзамен 

3 КҚ8  

Mod 1.4 

Денешынық

тыру және 

спорт 

мәдениеті 

DT/FK/PC 1403 Дене 

тәрбиесі/Физическая 

культура/Physicalculture 

ЖБМ(МК) Диф зачет 2 КҚ9,К

Қ10,К

Қ11 

 

Mod 2. 1 

«Қаржы»мам

андығына 

кіріспе және 

теориялық 

пәндер 

модулі 

O(T)IT/U(O)P/T(S)P 

1404 Оқу (танысу) іс-

тәжірибе /Учебная 

(ознакомительная) 

практика/Training 

(study) practice 

БД (ВК) отчет 1 КҚ 13  

Mod 2. 2 

Кәсіпорынн

ың 

экономикал

ық қызметі 

 

K/Fin/Fin 1405 

Қаржы/Финансы/Financ

es 

MBM(ТК тест 4 ПК 10  

Барлығы 15   

1 квартал  (2 жыл) 

Mod 1.2 

Әлеуметтік-

ғылымдар 

модуль 

SA/PS/PS 2101 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/Political 

science and sociology 

Politicalscienceandsociol

ogy 

ЖБМ(МК) Баяндама

ны қорғау 

3 КҚ 3, 

КҚ4 

 

MT/KU /CU    2101 

Мәдениеттану 

/Культурология/Сulturol

ogy 

     

Ps/Ps/Ps  2101 

Психология / 



Психология/Psychology 

Моde 1.3 

Қазіргі 

әлемде 

коммуникац

ия негіздері 

ShТ/Iya FL 2102 Шетел 

тілі / Иностранный 

язык/Foreignlanguage 

ЖБМ(МК) Жазбаша 

экзамен 

2 КҚ8  

Mod 2. 1 

«Қаржы»мам

андығына 

кіріспе және 

теориялық 

пәндер 

модулі 

KT/TF/TF 2103 Қаржы 

теориясы/Теория 

финансов/Theory of 

finances 

БД (ВК) Ауызша 5 ПК 4  

QK/BF/IF 2103 

Қаржыға 

кіріспе/Введение в 

финансы/ Introduction to 

finance 

Mod 2. 1 

«Қаржы»мам

андығына 

кіріспе және 

теориялық 

пәндер 

модулі 

Mik/Mik/Mic 2104 

Микроэкономика/Микр

оэкономика/Microecono

mics 

БД (ВК) Тест 5 ПК 4  

Барлығы 15   

2 квартал  (2 жыл) 

 

Моde 1.3 

Қазіргі 

әлемде 

коммуникац

ия негіздері 

 

ShТ/Iya FL 2201 Шетел 

тілі / Иностранный 

язык/Foreignlanguage 

 

ЖБМ(МК) 

 

Жазбаша 

экзамен 

 

2 

 

КҚ8 

 

Mod 2. 1 

«Қаржы»мам

андығына 

кіріспе және 

теориялық 

пәндер 

модулі 

Mak/Mak /Mac  2202 

Макроэкономика/Макр

оэкономика/Macroecono

mics 

БД (ВК) Тест 5 ПК 5  

Men/Men/Man 2203 

Менеджмент/Менеджм

ент/Management 

БД (ВК) Реферат 5 ПК 10  

Mar/Mar/Mar 2204 

Маркетинг/Маркетинг/

Marketing 

БД (ВК) Ауызша 3 ПК 6  

Барлығы 15   

3 квартал  (2 жыл ) 

Mod 2. 2 

Экономикан

ы ақша-

несиелік 

реттеу 

EANR/ DKRE/MRE  

2301 

Экономиканы ақша-

несиелік 

реттеу/Денежно-

кредитное 

регулирование 

экономики/Monetaryreg

ulationoftheeconomy 

 MBM(ТК) тест 5 ПК 10  



BKR/  RMO/RIR 2301 

Бюджетаралық 

қатынастарды 

реттеу/Регулирование 

межбюджетных 

отношений/Regulation 

of inter-budgetary 

relations 

 

Mod 2. 3 

Кәсіпорынн

ың 

экономикал

ық қызметі 

 

KK/KF/Cor 2302 

Корпоративтік 

қаржы/Корпоративные 

финансы/Corporatefinan

ce 

БД (ВК) Ауызша 5 ПК 14 

ПК 15 

 

Mod 2. 3 

Кәсіпорынн

ың 

экономикал

ық қызметі 

 

KAAN/FDOK/FMCC 

2303 Қаржы, ақша 

айналымы және несие/  

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит/Finance, money 

circulation and credit 

БП(ТК) Эссе 5 КҚ 11, 

КҚ 12 

 

 

KE /EP/EE   2303 

Кәсiпорын 

экономикасы/Экономик

а 

предприятия/Economics

ofenterprise 

Барлығы 15   

 4 квартал  (2 жыл) 

Mod 2. 3 

Кәсіпорынн

ың 

экономикал

ық қызметі 

 

OU/OP/OP 2401 

Өндірісті 

ұйымдастыру/Организа

ция 

производства/Organizati

on of production 

БД (ВК) Жазбаша 5 КҚ 12 

 

 

OT/PP/MP 2402 

Өндірістік 

тәжірибе/Производстве

нная 

практика/Manufacturing 

practice 

БД (ВК) есеп 5 КҚ 13 

 

 

2.4 Әлемдік 

қаржы 

нарықтары 

және и 

әлемдік банк 

жүйесі 

KhEK/MEO /IER 2403 

Халықаралық 

экономикалық 

қатынастар/ 

Международные 

экономические 

отношения/International

economicrelations 

БД (ВК) Реферат 5 КҚ 14 

 

 

KhEK/MEO /IER 2403 

Халықаралық 



маркетинг/Международ

ный 

маркетинг/international 

marketing 

Барлығы 15   

1 квартал (3 жыл) 

Mod 2. 1 

«Қаржы»мам

андығына 

кіріспе және 

теориялық 

пәндер 

модулі 

BE/BUAc3101 

Бухгалтерлiк 

есеп/Бухгалтерский 

учет/Accounting 

БД (ВК) 

 

Ауызша 5 

 

КҚ 8 

 

 

Mod 2. 4 

Әлемдік 

қаржы 

нарықтары 

және әлемдік 

банк жүйесі 

AKN/MFR/GFM  3102 

Әлемдік қаржы 

нарықтары/Мировые 

финансовые 

рынки/Global financial 

market 

БП(ТК) тест 5 ПК 21  

ABZh/MBS/WBS3102 

Әлемдік банк жүйесі 

/Мировая банковская 

система/World banking 

system 

KABZh/SMBS/MWMS  

3102 Қазіргі әлемдік 

валюталық 

жұйе/Современная 

мировая валютная 

система/Modernworldm

onetarysystem 

Mod 2. 4 

Әлемдік 

қаржы 

нарықтары 

және әлемдік 

банк жүйесі 

 

ShEK 3103 Шет 

елдердің 

қаржысы/Финансы 

зарубежных 

государств/Finance of 

foreign States 

БП(ТК) Жазбаша 5 ПК 20  

KNKA /FIFR /FIT 3103 

Қор нарығының 

қаржылық 

аспаптары/Финансовые 

инструменты 

фондового 

рынка/Financialinstrume

ntsofthestockmarket 

KhVKK/MVFO/IMHR 

3103 Халықаралық 

валюта-қаржылық 

қатынастар/Междунаро

дные валютно-

финансовые 

отношения/International 



monetary and financial 

relations 

Барлығы 15   

2 квартал (3 жыл) 

Mod 2. 5 

Қазіргі 

заманғы IT 

технологиял

ар 

GZA/MNI/MSR3201 

Ғылыми зерттеу 

әдістер/Методы 

научных 

исследований/Methods 

of scientific research 

БП(ТК) Эссе 5 КҚ12  

Azh/AP/AW  3201 

Академиялық 

жазылым/Академическ

ое письмо/Academic 

writing 

EC/CBE/TDOTE 3201 

Эконмикадағы 

цифрландыру/Цифрови

зация в экономике/The 

digitalization of the 

economy  

SB/SB 3201 1С: 

бухгалтерия/1С: 

бухгалтерия 

KZITB/SITP 3201 

Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/ 

Mod 2. 6 

Мемлекеттік 

бюджет және 

қаржы 

нарықтарын

ың қызметі 

MB/GB/SB 3202 

Мемлекеттiк 

бюджет/Государственн

ый бюджет/Statebudget 

БП(ТК) Баяндама

ны қорғау 

5 ПК 20  

ZhB/MB/LB 3202 

Жергілікті 

бюджет/Местный 

бюджет/Iocal budget 

Bu/Bu/Bu 33202 
Бюджеттендіру/Бюджет

ирование/Budgeting 

Mod 2. 6 

Мемлекеттік 

бюджет және 

қаржы 

нарықтарын

ың қызметі 

KKNBI/RChBBD/SMEB  

3203 Құнды қағаздар 

нарығы және биржа 

iсі/Рынок ценных бумаг 

и биржевое 

дело/Securities market 

and exchange business 

БП(ТК) тест 5 КҚ 18  

KND/FRP/FMI 3203 

Қаржы нарығы және 

делдалдары/Финансовы

е рынки и 

посредниким/Financial 

markets and 

intermediaries 



 

 

Барлығы 15   

3 квартал (3 жыл ) 

Mod 2. 7 

Қаржылық 

және 

корпоративті

к 

менеджмент 

пен 

инвестициял

арды 

басқару және 

сақтандыру 

ісі 

KM/FM/FM 

3301Қаржылық 

менеджмент/Финансов

ый 

менеджмент/Financial 

management 

БД КВ тест 5 КҚ 23  

TM/ TM /TM 3301Тайм 

менеджмент/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

KN/OK/BR3301Каучин

г негіздері/Основы 

каучинга/Basics of 

rubber 

HRM/ HRM/HRM 

3301HR 

менеджмент/HR 

менеджмент/HR-

management 

Mod 2. 7 

Қаржылық 

және 

корпоративті

к 

менеджмент 

пен 

инвестициял

арды 

басқару және 

сақтандыру 

ісі 

BZh 3302 Бизнесті 

жоспарлау 

БД (ВК) Эссе 5 КҚ 25  

Шет тілі ATDOB 3303 Ағылшын 

тілін деңгейлеп 

оқытудың 

бағдарламалары(Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency) 

Minor Жазбаша 

экзамен 

5 КҚ 37 

КҚ 38 

 

Барлығы 15   

4 квартал (3 жыл) 



Mod 2. 7 

Қаржылық 

және 

корпоративті

к 

менеджмент 

пен 

инвестициял

арды 

басқару және 

сақтандыру 

ісі 

OT/PP/MP 3401 

Өндірістік 

тәжірибе/Производстве

нная 

практика/Manufacturing 

practice 

БД (ВК) есеп 5 КҚ 27  

Mod 2. 8 

ХҚЕС сәйкес 

қаржылық 

есеп 

 

KhKESSKE/FUSMSFO/

FAAWI 3402 

ХҚЕС сәйкес 

қаржылық 

есеп/Финансовый учет 

в соответствии с 

МСФО/Financial 

accounting in accordance 

with IFRS 

КП(ЖООК) тест 5 ПК 23  

Шет тілі ATDOB/PUIAYa/LEP 

3403Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары(Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency)/Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(Upper Intermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Level 

English programs 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

Minor Жазбаша 

экзамен 

5 КҚ 37 

КҚ 38 

 

Барлығы 15   

1 квартал (4 жыл) 

Mod 2. 7 

Қаржылық 

және 

корпоративті

к 

менеджмент 

пен 

инвестициял

арды 

басқару және 

сақтандыру 

ісі 

KM/FM/FM 

4101Қаржылық 

менеджмент/Финансов

ый 

менеджмент/Financial 

management 

БД КВ тест 3 ПК 23  

TM/ TM /TM 4101Тайм 

менеджмент/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

KN/OK/BR4101Каучин

г негіздері/Основы 

каучинга/Basics of 

rubber 



HRM/ HRM/HRM 

4101HR 

менеджмент/HR 

менеджмент/HR-

management 

Mod 2. 8 

ХҚЕС сәйкес 

қаржылық 

есеп 

 

KhKESSKE/FUSMSFO/

FAAWI 4102 

ХҚЕС сәйкес 

қаржылық 

есеп/Финансовый учет 

в соответствии с 

МСФО/Financial 

accounting in accordance 

with IFRS 

КП(ЖООК) Ауызша 

экзамен 

5 ПК 23  

Mod 2. 9 

Қаржы 

саласындағы 

кәсіпкерлік 

KSK/POF/EIF 4103 

Қаржы саласындағы 

кәсіпкерлік/Предприни

мательство в отрасли 

финансов/Enterpriseinth

eindustryofFinance 

КП(ЖООК) Эссе 5 КҚ 28  

Шет тілі АТSZhT/PUPRAYa 

/PSWE 4104 Ағылшын 

тілінде сөйлеу және 

жазу 

тәжірибесі/Практика 

устной и письменной 

речи английского 

языка/Practice speaking 

and writing English 

Minor Жазбаша 

экзамен 

5 КҚ 37 

КҚ 38 

 

Барлығы 18   

2 квартал (4 жыл) 

4.Даярлау бағыттарының мамандануы 

41. Банк ісі және олардың операциялары 

 BI/BD/Ban 4201 Банк ici 

/Банковское 

дело/Banking 

КП(ЖООК) тест 5 ПК 32  

BVO /VOB/COB 4202 

Банктердің валюталық 

операциялар 

/Валютные операции 

банков/Currencyoperatio

nsofbanks 

КП(ТК) Баяндама 

қорғау 

8 ПК 33  

BK/BN /BS 4202 

Қаржылық-банктiк 

статистика /  

Финансово-банковская 

статистика / 

Financialandbankingstati

stics 

 

BK/BN /BS 4202 

Банктік қадағалау 



/Банковский 

надзор/Bankingsupervisi

on 

BM/ BM /Bmen 4202 

Банктiк 

менеджмент/Банковски

й 

менеджмент/Bankmana

gement 

BMar /Bmar/Bmar 

4202Банктiк маркетинг/ 

Банковский 

маркетинг/Bankmarketi

ng 

BT/BR/BR 4202 Банк 

тәуекелділігі/ 

Банковские 

риски/Banking risk 

KZBKO/SBUO/MBSO 

4202 Қазiргi заманғы 

банк қызметтері мен 

операциялары/Совреме

нные банковские 

услуги и 

операции/Modernbankin

gservicesandoperations 

4.2 Салық және салық салу. 

 SKU/ONS/OTS 

4203Салық қызметiн 

ұйымдастыру 

/Организация 

налоговой 

службы/Theorganization

ofthetaxservice 

КП(ТК) тест 8 ПК 33  

Szh/NP/TP 4203С 

Салықтық бақылау 

/Налоговый 

контроль/Taxcontrol 

4203С Салық ісі/ 

Налоговое дело/Taxcase 

SI/ND/TC 4203С OA 

4206 Аудит негіздері 

SB/NK/TC 4203С 

Салықтық бақылау 

/Налоговый 

контроль/Taxcontrol 

 SSS/NNO 4203С Салық 

әне салық салу/Налоги 

и налогообложение 

 

     

ShZhSKhSS/NNKhSN/T

TEEP 4203С Аудит 



негіздері/Основы 

аудита/Basisofaudit 

 

STU/TON/TOT 

4203ССалықтар 

теориясы мен 

ұйымдастырылуы 

/Теория и организация 

налогов/Theory and 

organization of taxes 

 

 

 SEA/NUA/TAA 4204 

Салықтық есеп және 

аудит /Налоговый учет 

и 

аудит/Taxaccountingand

audit 

КП(ЖООК) Тест 5 ПК 33  

4.3 Сақтандыру ісі 

 St/St /IB 4205 

Сақтандыру 

ісі/Страховоедело/Insur

ance business 

КП(ТК) тест 8 ПК 33  

SOET/EASO /EAIO 

4205Сақтандыру 

операцияларын 

экономикалық 

талдау/Экономический 

анализ страховых 

операций/Economicanal

ysisofinsuranceoperation

s 

SM /MS IM 

4205Сақтандырудағы 

маркетинг/Маркетинг в 

страховании/Insurancem

arketing 

SOSS/NSO /TIA 4205 

Сақтандыру 

органдарына салық 

салу/Налогообложение 

страховых 

органов/Taxationofinsur

anceauthorities 

KET/FEA FEA 

4205Қаржылық 

экономикалық 

талдау/Финансово 

экономический 

анализ/Financialandecon

omicanalysis 



SUBE/BUSO AIB 4205 

Сақтандыру 

ұйымдарының 

бухгалтерлік 

есебі/Бухгалтерский 

учет в страховых 

органах/Accountinginins

urancebodies 

 Sak /Str/Ins 4206 

Сақтандыру/Страхован

ие/Insurance 

КП(ТК) Реферат 5 ПК 33  

SMen / SMen /IM 4206 

Сақтандыру 

менеджменті/Страхово

й 

менеджмент/Insurancem

anagement 

 

Шет тілі KhSTK/MSYaK/ISLC42

07 

Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары/Международн

ые 

стандартизированные 

языковые 

курсы/International 

standardized language 

courses 

Minor Экзамен 5 КҚ 37 

КҚ 38 

 

Барлығы 18   

3 квартал (4 жыл) 

7Мемлекетті

ктәжірибе 

OT/PP/UR4301 Диплом 

алды 

тәжірибе/Преддипломн

ая практика/ 

undergraduate practice 

КП(ЖООК) есеп 12 КҚ 17  

Барлығы 12   

4 квартал (4 жыл) 

Мемлекеттік

емтихан 

MBME/GES DZh/DR 

4401 Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтиханды дайындау 

және тапсыру 

ИА Қорғау 

немесе 

кешенді 

емтихан 

12 КҚ29  

 

 

 

 

 

 

ОҚУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ КАРТАСЫ 



 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSN01 

2 Модуль атауы Әлеуметтік ғылымдар модулі 

1) Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

2) Философия 

3 Модуль әзірлеушілер Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

4 Кафедра-модульдің иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 ,3 квартал 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

10 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі 

тарихы, Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы " оның қазақстандық бірегейлікті, халықтың 

өзін-өзі тануын нығайтудағы, жаңа мыңжылдықта зияткерлік серпіліс 

қажеттілігімен байланысты міндеттерді іске асырудағы орасан зор рөліне 

негізделген. Қазақстан қоғамы алға қойылған мақсаттарды табысты іске асыру үшін 

рухани және идеялық өзекке ие болуы тиіс, бұған қоғамдық сананы жаңғырту 

тетіктерін ашатын және рухани-мәдени дәстүрлердің сабақтастығына негізделген 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасы ықпал етеді. 

11. Модуль мақсаттары 

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

студенттердің назарын мемлекеттілік пен тарихи-мәдени процестердің қалыптасуы 

мен даму проблемаларына бағыттау. 

М2 студенттерде философия туралы әлемді танудың ерекше формасы ретінде, оның 

негізгі бөлімдері, болашақ кәсіби қызмет контекстінде оларды зерттеу мәселелері 

мен әдістері туралы тұтас идеяны қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ1 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы оқиғаларының себептері мен 

салдарларын Тарихи сипаттау және талдау тәсілдерін меңгеруге, 

патриотизм мен азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін тарихи 

дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдауға, тәуелсіз 

қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі кезеңдерін білуін 

көрсетуге, тарихи өткенді және дәлелді ақпаратты талдау негізінде қазіргі 

заманғы проблемалардың ықтимал шешімдерін ұсынуға қабілетті 

М1 

КҚ2 Философияның тарихи дамуы контекстінде онтология мен 

метафизиканың негізгі мазмұнын сипаттай алады, қазіргі жаһандық 

қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзінің адамгершілік ұстанымын 

тұжырымдай және сауатты дәлелдей алады,Кәсіби саладағы 

проблемалардың философиялық мазмұнын анықтау үшін өзекті зерттеу 

жүргізе алады және талқылау нәтижелерін ұсына алады. 

М2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 



 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. 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, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. 

Жұмашова, 2018. – 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. 

Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. – 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 

2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – 

Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSPZ2 

2 Модуль атауы Әлеуметтік-саяси білім модулі 

1) саясаттану және әлеуметтану, мәдениеттану 

2) психология, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

3) Мәңгілік ел, , Дінтану, 

3 Модуль әзірлеушілер Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Куанов М.С 

4 Кафедра-модульдің иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4 вартал  (1,2 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 15 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


саны 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі 

тарихы, Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модуль төрт ғылыми пәнді – Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, 

психологияны зерттеу, олардың әрқайсысының өзіндік пәні, терминологиясы және 

зерттеу әдістері бар. Көрсетілген ғылыми пәндер арасындағы өзара іс-қимыл 

ақпараттық толықтыру; интегративтілік; осы пәндердің зерттеу тәсілдерінің 

әдіснамалық тұтастығы; нәтижеге бағдарланған оқыту әдіснамасының ортақтығы; 

оқыту нәтижелерінің типологиясын қалыптасқан қабілеттер ретінде бірыңғай 

жүйелі ұсыну қағидаттары негізінде жүзеге асырылады. 

Бұл модуль студенттерге адам қоғамы өмірінің ерекше бөлігі ретінде 

саясаттың, мемлекеттің, саяси және әлеуметтік мәдениеттің қызмет етуі мен тарихи 

дамуы саласындағы білімдерін, сондай-ақ адам психологиясы, танымдық процестер 

психологиясы, Тұлға дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі физикалық және 

психикалық дамуы туралы білімдерін кеңейтуге көмектеседі. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру"мемлекеттік бағдарламасында айқындалған 

қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контексінде білім алушылардың 

әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. 

М2 Мамандардың жаңа буынын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриоттық 

рухтың, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың, кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік 

рухының даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеу 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ3 модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) оқу 

пәндерін қалыптастыратын ғылымдардың барлық салаларында пәндік 

білімді (ұғымдарды, идеяларды, теорияларды), қоғамның әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын әлеуметтік-саяси модуль пәндерінің базалық 

білім жүйесіндегі интеграциялық процестердің өнімі ретінде,оқытылатын 

пәндердің ғылыми салаларының теориялары мен идеяларының мазмұны 

негізінде әлеуметтік коммуникацияның әртүрлі салаларындағы 

жағдайлардың табиғатын түсіндіру және түсіндіру, нақты оқу пәні 

контекстінде және модуль пәндерінің өзара әрекеттесу процедураларында 

ғылыми әдістер мен зерттеу әдістерін қолдануды 

Алгоритмдеу,әлеуметтік-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым 

тұрғысынан қоғамдағы қатынастардың нақты жағдайын бағалау, ықтимал 

қауіптерді ескере отырып, оның даму перспективаларын жобалау; 

М1 

КҚ4 Қазақстандық қоғамды жаңғыртудағы әлеуметтік, саяси, мәдени, 

психологиялық институттардың ерекшеліктерін, қазақстандық қоғамның 

құндылықтар жүйесімен, қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және 

этикалық нормаларымен арақатынасы тұрғысынан коммуникацияның 

әртүрлі салаларындағы түрлі жағдайларды талдау; 

М2 

КҚ5 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның 

маңызды үш құрамдас бөлігі(этноқұрылымдау, азаматтық, жалпыұлттық) 

контексінде білу) 

М2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студенттік 

орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 



3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

5) жобалар әдісі (өз тәжірибесі мен құзыреттілігін, әсіресе кәсіби тілді пайдалану 

саласында пысықтау және түрлендіру). 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу 

Казахстана.  

3. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания».-Астана, 2017   

4. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: 

Уч.пособие». – Алматы: Эверо,2016. – 584с.  

5. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2012. – 224с. 

6. Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.  

7. «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. 

Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе 

Байзикс. Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.  

10. Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, 

полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  

11. Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: 

Питер, 2002. — 688 с.  

12. Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016  

13. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

– Астана, Ак Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru  

14. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.  

 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды OKSM3 

2 Модуль атауы Қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері 

1)ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағыл. тілінде) 

2) қазақ (орыс) тілі 

3) Шет тілі 

3 Модуль әзірлеушілер Ыгылова А.К., Матжанова М.А.,Кубашева Д 

4 Кафедра-модульдің иесі Шетел тілдері, информатика, 

Автоматтандыру және информатика 

кафедрасы 



5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Информатика, 

Автоматтандыру және 

басқару кафедрасы 

30 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

30 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

40 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал (1 жыл)  

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 25 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (информатика, 

қазақ тілі,ағылшын тілі) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Жалпы білім беру циклінің міндетті пәндерінің бірі ретінде "Шет тілі" жалпы білім 

беретін пән бойынша білім алушыларды даярлауды қамтамасыз етуге арналған. 

"Қазақ тілі" тіл үйренудің жаңа форматына және рухани жаңғырудың жалпыұлттық 

идеясы аясында студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыруға бағытталған. 

"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" жалпы білім беру пәнінің 

жаңартылған мазмұнын зерделеу, цифрлық жаһандану дәуіріндегі заманауи 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі мен маңызын сыни тұрғыдан 

түсіну қабілетін қалыптастыру, жаңа "цифрлық" ойлауды қалыптастыру, әртүрлі 

қызмет түрлерінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану білімі мен дағдыларын игеру.. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін қалыптастыру, ақпаратты іздеу, 

сақтау және өңдеу әдістері, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және 

беру әдістері. 

М2 қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін – қарапайым А1 деңгейі және А2, В1, 

В2, С1 деңгейлері үшін тілді қолданудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік 

құзыреттерін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-

қатынас құралы ретінде меңгеру. 

М3 (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық жеткіліктілік деңгейінде (В1, 

жалпыеуропалық құзыреттілік) шет тілінде білім беру процесінде студенттердің 

коммуникативтік құзыреттілігі. Дайындық деңгейіне байланысты білім алушы 

курсты аяқтаған кезде жалпы еуропалық құзыреттіліктің В2 деңгейіне жетеді, егер 

білім алушының тілдік деңгейі В1 деңгейінен жоғары болса. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сиппатамасы Коды 

целей 

КҚ6 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұны 

мен даму тенденцияларын түсіндіру, нақты мәселелерді шешу үшін ең 

қолайлы технологияны таңдауды негіздеу,ақпаратты жинау, сақтау және 

өңдеу әдістері, ақпараттық және коммуникациялық процестерді жүзеге 

асыру тәсілдері,компьютерлік жүйелер мен желілердің архитектурасын, 

негізгі компоненттердің мақсаты мен функцияларын сипаттау, деректерді 

жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен 

желілердің бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етілуін қолдану, 

ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдарын 

М1 



КҚ7 Лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесін және интенциялардың 

прагматикалық мазмұнын толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу-білім 

беру құралдарын дұрыс таңдау және пайдалану, мәтіннің нақты мазмұнын 

беру, қорытынды жасай білу, бүкіл мәтіннің және оның жеке құрылымдық 

бөліктерінің қорытынды бөлігін сипаттау, мәтіндік ақпаратты түсіндіру, 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби 

мәтіндердің стильдік және жанрлық ерекшеліктерін ашу, қарым-қатынас 

жағдайына сәйкес ақпаратты сұрату және, сөйлеу қарым-қатынасына 

қатысушылардың әрекеттерін бағалау, таныс немесе бейтаныс 

сұхбаттасушыға әсер ету үшін ақпаратты пайдалану; 

М2 

КҚ8 Түсінудің тұжырымдамалық негіздерін жүйелейді 

сәйкес келетін сөйлеу/қарым-қатынас формалары мен түрлерін 

салыстырады және таңдайды, тиісті тілдік құралдарды дұрыс таңдау және 

тиісті қолдану арқылы өзінің коммуникативті ниетін барабар түрде 

білдіреді,олардың оқылатын тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына 

сәйкестігін ескере отырып, нақты фактілерді, беделді пікірге сілтемелерді 

қолдану деңгейлерін жіктейді; сөйлеу мінез-құлқы коммуникативті және 

когнитивті негізделген, коммуникативті актіні құрудың стратегиясы мен 

тактикасына ие, сөйлеу тақырыбы мен грамматикалық дұрыстығы 

аясында лексикалық жеткіліктілікке сүйене отырып, сөйлеуді дұрыс 

интонациялық түрде ресімдейді. 

М3 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1. 1. білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2. 2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3. 3. әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4. 4. кейс-стади; 5. Жоба әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 

және РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. 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, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. 

Жұмашова, 2018. - 240 б.  

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

Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015. 

– 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

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

Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFKS 04 

2 Модуль атауы Дене шынықтыру және спорт модулі 

Дене шынықтыру 

3 Модуль әзірлеушілер Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-модульдің иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4  квартал 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 8 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы дене 

шынықтыру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль білім берудің әлемдік стандарттарына сәйкес дене дайындығын 

қарастыратын "дене шынықтыру" жалпы білім беру пәнін оқуға бағытталған. 

Бағдарлама пәнді игеру деңгейіне қойылатын талаптар тұрғысынан бүкіл оқу 

барысында дене тәрбиесі процесінде оқытушы мен студенттің бірлескен 

ынтымақтастығын анықтайды. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін және кәсіби қызметке 

дайындалу үшін денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене 

шынықтыру құралдары мен әдістерін мақсатты пайдалану қабілетін 

қалыптастыру; болашақ еңбек қызметінде физикалық жүктемелердің, жүйке-

психикалық кернеулердің және қолайсыз факторлардың тұрақты ауысуына. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ9    жеке: 

өзін-өзі дамытуға және жеке өзін-өзі анықтауға дайындығы мен 

М1  



қабілеті; 

Еңбек және өмірлік жағдайларда кәсіби бейімделген дене 

шынықтыру дағдыларын өз бетінше пайдалануға дайын болу; 

КҚ1

0 

Мета-пәндік: 

танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік 

практикада пәнаралық ұғымдар мен әмбебап оқу іс-әрекеттерін 

(реттеуші, танымдық, коммуникативтік) пайдалану қабілеті; 

дербес ақпараттық-танымдық іс-әрекетке дайындығы мен қабілеті. 

Әр түрлі жарыстарға қатысу дағдыларын қалыптастыру 

қызметі. 

М1 

КҚ1

1 

пәндік: 

салауатты өмір салтын, белсенді демалысты және бос уақытты 

ұйымдастыру үшін дене тәрбиесінің әртүрлі формалары мен 

түрлерін қолдана білу. 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері  

1) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

3) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу 

дебаттары және басқа да белсенді формалар мен әдістер); 

4) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

5) 5)студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа ойындарға қатысатын ойын 

технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

Білім алушылардың құзыреттерін бағалау (түлектің қазіргі заманғы әлеуметтік-

тұлғалық және әлеуметтік-кәсіби құзыреттерін қалыптастыру мақсатында) мынадай 

өлшемдер бойынша жүзеге асырылады: жаңартылған бағдарламаны түсінуді көрсету, 

терминологияны меңгеру, Алған білімдерін пайдалану; дербес практикалық 

сабақтарды өткізу практикасына енгізу, пікірталас нысандары. 

Студентті сертификаттау стандарттарын орындауға жіберудің міндетті шарты: 

- оқу семестрлері мен курстары бойынша бағдарламаның теориялық бөлімінің 

талаптарын орындау; 

- ағзаның физикалық және функционалдық жай-күйінің қажетті деңгейін қамтамасыз 

ететін оқу сабақтарына қатысу жүйелілігі; 

- дене шынықтыру дайындығын тестілеуден өту; 

- кәсіби-дене дайындығында іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Ұзақ уақыт сабақтан босатылған студенттер және емдік дене шынықтыру топтарының 

студенттері Дене шынықтыру және спорт кафедрасында келесі нормативтік талаптар 

негізінде аттестаттаудан өтеді: 

- "дене шынықтыру" пәні бойынша міндетті дәрістер бойынша теориялық білім 

деңгейін бағалау»; 

- студенттің денсаулық жағдайын, дене жаттығуларын қолдануға қарсы көрсетілімдер 

мен қарсы көрсетілімдерді ескере отырып, дене шынықтыру бойынша қосымша 

тақырыпты өз бетінше игеруді бағалау; 

- сауықтыру және адаптивті дене тәрбиесі мәселелері бойынша кафедраның ғылыми-

зерттеу жұмысына студенттердің қатысуы. 

15 Әдебиет 

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

/ В.А. Бароненко. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. – 336 c.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. – Рн/Д: 

Феникс, 2012. – 444 c.  

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



Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – М.: КноРус, 2013. – 240 c.  

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. – 240 c. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MBS 6 

2 Модуль атауы Модуль "қаржы және теориялық пәндер" 

мамандығына кіріспе» 

Қаржы теориясы 

Қаржыға кіріспе 

Экономикалық теория 

Экономикадағы Математика 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Бухгалтерлік есеп 

Менеджмент 

Маркетинг 

Оқу (танысу)практикасы 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

35 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модульді игеру студенттерге мамандық бойынша ұғымдық аппаратты меңгеруге 

және кәсіби құзыреттілікті дамытуға бағытталған оның қолданбалы пәндерін оқуға 

дайындалуға мүмкіндік береді 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Қажет болған жағдайда компьютерлік технологияны қолдана отырып, 

экономикалық есептерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін 

математикалық аппаратты дамыту, студенттерге болашақ студенттердің маман 

ретіндегі іс-әрекеті саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және 

болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді игеруге көмектесу, өз бетінше 

талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру.экономикалық мәселелерді 

зерттеу, өз жұмысын жақсарту жолдарын ғылыми іздеуге деген ұмтылысты дамыту.  

М2 Студенттердің ғылыми экономикалық ойлауын қалыптастыру, олар әдістерді, 

әлеуметтік өндірісті өз бетінше қолдану үшін қолдана алады 

М3 Микроэкономика әдістері, нарықтық экономика субъектілерінің мінез - құлқын 

объективті бағалау және олардың бизнес-ортада өзін-өзі сәтті жүзеге асыруы үшін 

негізгі микроэкономикалық модельдер туралы түсінік 



М4 Экономикалық саясаттың тиімділігін объективті бағалау мақсатында 

Макроэкономиканың принциптері, әдістері, негізгі макроэкономикалық модельдер 

туралы түсінік. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ 

7 

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқыту ерекшеліктерін; білім 

беру саласындағы нормативтік базаны; мамандықтың оқу жоспарын; 

таңдаған мамандығы бойынша маманға қойылатын біліктілік талаптарын; 

ішкі тәртіп ережелерін;оқу құжаттамасын ресімдеу ережелерін білу; 

М1 

КҚ8 Капиталдың жеткіліктілігіне, сондай - ақ оның ұйымның қаржылық 

тәуекелдеріне барабарлығына қойылатын талаптарды дамыту қабілеті, 

рейтингтік бағалауды қоса алғанда, әлемде қабылданған модельдерді 

пайдалана отырып, тәуекелдерді бағалаудың озық әдістемелерін енгізу, 

сондай-ақ операциялық тәуекелді көрсететін цифрлық көрсеткіштерді 

қолдану-қаржы нарығының барлық қатысушыларының электрондық 

түрде есеп беруіне жедел көшу үшін жағдай жасау, қаржы нарығының 

қатысушылары пайдаланатын бағдарламалық қамтамасыз етуге 

қойылатын талаптарды белгілеу. 

М2 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізіледі: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялар мен ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының жетекшілігімен, жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде үлгерім және оқудағы прогресс туралы деректерді жинау 

үшін бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық 

бағалау. 

Бақылау түрлері: ағымдық, аралық, қорытынды. 

Осы курстар барысында студенттер келесі формаларда ағымдық және 

аралық бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында студенттер курсты толық аяқтаған соң қорытынды бақылауды 

тапсырады. 
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А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MGD-KFRE 7 

2 Модуль атауы Экономиканы ақша - кредит реттеу модулі 

1.Экономиканы ақша-кредит реттеу,  

бюджетаралық қатынастарды реттеу  

2. Қаржы 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал 2 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 9 

9 Модульдің пререквизиттері Экономистерге арналған Математика, 

Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Бухгалтерлік есеп, қаржыға кіріспе 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модульді игеру студенттерге мамандық бойынша аппарат ұғымын меңгеруге және 

кәсіби құзыреттілікті дамытуға бағытталған оның қолданбалы пәндерін оқуға 

дайындалуға мүмкіндік береді 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Қазақстан Республикасындағы бюджеттік процесті ұйымдастыру мен 

реформалаудың өзекті мәселелері бойынша студенттердің білімін, дағдысы мен 

іскерлігін бекітуге, бюджеттік процеске жаңашылдықтарды енгізуге, бюджеттік 

жоспарлауды ұйымдастыруға, бюджеттік ресурстарды бөлу кезінде гендерлік 

тәсілдерді қолдануға, бюджеттік бағдарламаларды іске асырудың тиімділігін 

жасау мен бағалауға, экономиканы ақшалай-кредиттік реттеуге ықпал ету, 

экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу, бюджетаралық қатынастарды реттеу 

және мемлекеттік қызметшінің басқару қызметінде практикалық іске асыру үшін 

нәтижеге бағытталған несие ісі. Ішкі және сыртқы аудитті жүргізудің әдістемесі 

мен принциптерін бекітуге ықпал ету. Келесі тақырыптар қарастырылады: 

есептер, кәсіби этика, аудит стандарттары, аналитикалық процедуралар мен 

жоспарлау, маңыздылық пен тәуекел, ішкі бақылау және аудиторлық іріктеу, 

аудиторлық дәлелдер мен аудитордың жұмыс құжаттары, аудит сапасын бақылау 

және оларды жұмыс құжаттарында көрсету. Кірістерді іске асыру, өндірістік 

шығындар мен іске асыру шығындарын қалыптастыру, өндіріс процесі мен 

еңбекақы төлеу, қаржыландыру және инвестициялар, қаржылық нәтижелер мен 

жеке циклдердің функцияларын іске асыру және қалыптастыру циклдерінде 

қолданылатын аудит әдістері мен аудиторлық мәлімдемелер көрсетілген. 

М2 Оқу процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу 

іс-әрекетінің алғашқы дағдыларын, іскери хат алмасу дағдыларын, оқу 

мамандығына сәйкес практикалық дағдыларды игеруді қамтитын бастапқы кәсіби 

құзіреттіліктерді игеруді қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

   Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқару жүйесіндегі  



КҚ9  бюджет процесінің рөлі, орны, бюджет процесін ұйымдастыру және 

реформалау ерекшеліктері (нақты алғанда, бюджет процесінің барлық 

кезеңдері бойынша), мемлекеттің бюджет саясатын қалыптастыру 

мәселелері; мемлекеттік бюджеттегі гендерлік сезімтал мүдделер 

салалары мәселелері, гендерлік бюджеттеу тетіктері бойынша тұтас 

білім жүйесін қалыптастыру. Нақты мемлекеттік органның бюджетін 

жоспарлау саласында практикалық дағдыларды алу; мемлекеттік 

жоспарлаудың жаңа қағидаттарына сәйкес стратегиялық және 

операциялық жоспарды және бюджеттік өтінімді жасау; гендерлік 

бюджетті жасау; нәтижеге бағдарланған бюджеттеу қағидаттарына 

сәйкес бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерін қалыптастыру және 

негіздеу. Бюджеттік өтінімді жасау сапасын бағалай білу; сұратылған 

бюджеттік ресурстардың негізділігін талдау; бюджет шығыстарын 

пайдаланудың және тұтастай алғанда бюджеттік бағдарламаны іске 

асырудың тиімділігін бағалау, бюджеттік бағдарламаны іске асыру 

мониторингін жүргізудің негізгі тәсілдері мен әдістерін меңгеру, 

гендерлік талдау жүргізу. 

М1 

КҚ10 Білім алушыларға оқытылатын пәндер бойынша алған теориялық 

білімдерін бекітуге, кеңейтуге және тереңдетуге қабілетті, өзіндік 

жұмыстың практикалық дағдыларын игереді, оларды нақты 

экономикалық міндеттерді шешуде қолдана білуді дамытады 

М2 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізіледі: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялар мен ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып және интерактивті түрде өткізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның 

ішінде оқытушының жетекшілігімен, жеке консультациялар. 

Оқу практикасы-қаржы және аналитика саласындағы бакалаврларды даярлаудың 

маңызды кезеңі, өйткені ол студенттердің теориялық білімдерін шоғырландырады 

және тереңдетеді, кәсіби дағдыларды игеруге және жетілдіруге ықпал етеді, 

таңдаған мамандығына деген қызығушылығын дамытады.Оқытудың жалпы 

нәтижелеріне институтпен шарт жасасқан кәсіпорындарда практикадан өту 

арқылы қол жеткізіледі 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде үлгерім және оқудағы прогресс туралы деректерді жинау 

үшін бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық 

бағалау. 

Бақылау түрлері: ағымдық, аралық, қорытынды. 

Осы курстар барысында студенттер келесі формаларда ағымдық және 

аралық бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында студенттер курсты толық аяқтаған соң қорытынды бақылауды 

тапсырады. 
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Врублевской, М.В. Романовского. – 3-е изд., испр. и перераб. – 571 с. 

10. Международные стандарты аудита в Казахстане. – Алматы: Раритет, 2007.  

11. Абленов Д.О. Аудит: теория и практика. Учебник. – Алматы: Экономика, 2005.  

12. Андреев, В. Д. Практикум по аудиту : учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет и аудит" 

/ В. Д. Андреев, Т. И. Кисилевич, И. В. Атаманюк ; М-во образования РФ. - М. : 

Финансы и статистика, 2010. - 205 с.  

13. Аренс А., Лоббек Д. Аудит. - М.: Финансы и статистика, 2011.  

 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MEDP8 

2 Модуль атауы Модуль кәсіпорынның экономикалық 

қызметі 

Корпоративтік қаржы 

Қаржы, ақша айналымы және несие / Кәсіпорын 

экономикасы 

Өндірісті ұйымдастыру 

Өндірістік тәжірибе 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3,4 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 20 

9 Модуль пререквизиттері Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 



 Басқару модулі белгілі бір таңдаған мамандандыруда басқару туралы терең 

білімнің қажетті мөлшерін береді. Атап айтқанда, университеттің құрамдас бөлігі 

"кәсіпорын экономикасы"пәнін оқу болып табылады. Мамандануына байланысты 

білім алушыларға таңдау бойынша "өндірісті ұйымдастыру" немесе "Өнеркәсіп 

экономикасы", сондай-ақ "ақша, кредит, банктер"пәндері ұсынылған. Оқу 

сабақтары кейс-сатылардың Белсенді Шығармашылық нысандарында, іскерлік 

ойындар, тренингтер, диспуттар, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізіледі. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Студенттердің теориялық және практикалық дайындығын ұйымдастыру, 

корпоративті қаржыны жоспарлау, оларды тиімді басқару, қаржылық 

тұрақтылыққа қол жеткізу және Компанияның нарықтық құнын барынша арттыру. 

М2 Білім алушыларда Қазақстанның қаржы нарығының жұмыс істеу ерекшеліктерін, 

оның қатысушыларының құрылымын егжей-тегжейлі білу;қаржыландыру 

түрлерін ажырату және кәсіпорындар капиталының құрылымын жіктеу; қаржылық 

жоспарлау және қаржылық есептілікті талдау әдістерін таңдау. 

М3 Білім алушыларда білім қалыптастыру және индустриялық-инновациялық даму 

басымдықтарын ескере отырып, макро деңгейде өндірістік процестерді ұтымды 

ұйымдастырумен байланысты процестер мен ұйымдастырушылық-экономикалық 

тетіктерді зерделеуді қарастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ11    Алынған білімді кәсіпорынды есептеу мен талдаудың тиімді жүйесін 

құру үшін қолданыңыз және дәлелдер жасау, кәсіпорынның жұмыс 

істеу процесінде туындайтын мәселелерді шешу жолдарын негіздеу 

үшін қажетті құзыретке ие болыңыз. 

Өнеркәсіптік өндірістердің түсінігі мен мәнін; өнеркәсіптік 

өндірістердің бәсекеге қабілеттілігін; экономиканың өндірістік 

салаларының түсінігі мен мәнін; өнеркәсіптегі индустриялық-

инновациялық кластерлерді; өнеркәсіптік өндірістерді 

әртараптандыруды; өнеркәсіптегі шоғырландыруды, мамандандыруды 

және біріктіруді; өнеркәсіптік өндірістерді ұтымды орналастыру 

әдіснамасын қарауға қабілетті. 

М1 

    

КҚ12 

Экономика саласында өндірістік кәсіпорынның жұмыс істеуін, оның 

ішінде қазақстандық кәсіпорындарда қызметті ұйымдастыру 

ерекшеліктерін білу және түсіну. 

Өнеркәсіптік өндірістердің жұмыс істеу серпіні мен үрдістерін 

зерттеуде, өнеркәсіптік өндірістердің бәсекеге қабілеттілігін бағалау 

кезінде, өндірістік салалық құрылымдарды есептеу кезінде, өнеркәсіптік 

өндірістердің шоғырлану, мамандану және құрамдастыру деңгейлерін 

бағалау кезінде, шоғырландырудан, мамандандырудан және 

құрамдастырудан экономикалық әсерді бағалау кезінде, өнеркәсіптік 

өндірістерді орналастыру модельдерін пайдалану кезінде, өнеркәсіптік 

өндірістердің ресурстық әлеуетін бағалау кезінде, әртараптандыру 

басымдықтарын негіздеу кезінде қолдану, өнеркәсіп өндірістерін 

индустриялық-инновациялық дамыту. 

М2 

КҚ13          Практикалық және ғылыми - теориялық сипаттағы пайымдауларды 

әзірлеу үшін ғылыми - практикалық, статистикалық ақпаратты жинау 

мен түсіндіруді жүзеге асыру, өз тұжырымдары мен білімдерін және 

олардың негіздемесін мамандар мен маман еместерге нақты және анық 

хабарлау. 

     

М3 



13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық 

сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, 

технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана 

отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Экономика предприятия: Учебник /Волков О.И. А.И. Ильин, В.И. Станкевич. Под 

общей ред. А.И. Ильина. - М.: Новое знание.-2008.  

2.  Экономика организации (предприятия): Учебник/ Под ред. Н.А. Сафронова.-2-е 

изд., перераб. И доп.-М.: Экономистъ, 2007.  

3.  Экономика предприятия(фирмы) : Учебник/ Под ред О.И. Волкова, О.В. 

Девяткина.-3-е изд., испр. И доп.-М.:ИНФРА-М,2008.  

4.  Экономика предприятия. Учебник под ред.: Горфинкеля В.Я. М.: ЮНИТИ-дана, 

2012.  

5. Куатова Д.Я. Экономика предприятия: Учебное пособие. – Алматы: издательство 
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Сейткасимова Г.С. и д.э.н. Мусиной А.А. Изд. 4-е, доп. и перераб. -Астана: 

Изд.КазУЭФМТ, 2012. -542с. Учебник для студентов высших учебных заведений;  

8.  Деньги. Кредит. Банки. Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. -12-е изд.М.: 

КНОРУС,2014г.-448с.  

9.  Деньги, кредит, банки. Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова.- 4-е изд., перераб. и доп. 

-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  
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ред. Колесникова В. -СПб: Питер, 8 2005.  

11.  Деньги. Кредит. Банки. Под ред. Щегорцев В.А., Таран В.Л. Изд-во: Юнити -
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А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 



1 Модуль коды MMFRiFZG 9 

2 Модуль атауы Әлемдік қаржы нарықтары модулі және 

әлемдік банк жүйесі 

1) әлемдік қаржы нарықтары /Әлемдік Банк 

жүйесі / қазіргі заманғы әлемдік валюта жүйесі/ 

2) Халықаралық экономикалық қатынастар 

3) халықаралық маркетинг/ шет мемлекеттердің 

қаржысы / қор нарығының қаржы құралдары / 

Халықаралық Валюта-қаржы қатынастары 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал 2 жыл 1 квартал 3 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

15 

9 Модуль пререквизиттері Экономистерге арналған Математика, 

Экономикалық теория, Микроэкономика, Бух. 

есеп, қаржыға кіріспе 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Мамандандырылған Білім модулі таңдалған мамандандыруда қажетті білім 

мөлшерін береді. "Әлемдік қаржы нарықтары" мамандануы бойынша биржалық 

істі, сақтандыруды, валюталық және кредиттік нарықтарды, бағалы қағаздар 

нарығын ұйымдастыру егжей-тегжейлі зерделеуге ұсынылады. "Қор нарығының 

қаржы құралдары" мамандануы бойынша баға белгілеуді ұйымдастыру, 

кәсіпорындарда басқару есебі, Бизнесті бағалау, қаржылық инжиниринг, 

краудфандинг, краудинвестинг және зияткерлік инвестициялар сияқты 

инвестициялаудың қазіргі заманғы түрлері егжей-тегжейлі зерделеуге 

ұсынылады, оқу сабақтары негізінен кейс-сатылардың Белсенді Шығармашылық 

нысандарында өткізіледі,іскерлік ойындар, тренингтер, диспуттар, дөңгелек 

үстелдер, семинарлар. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Білім алушыларда қалыптастыру Халықаралық экономикалық қатынастар 

саласындағы негізгі білімді қазіргі заманғы проблемаларды кейіннен тәуелсіз 

талдау үшін қажетті көлемде игеруді мақсат етеді. Халықаралық экономиканы 

тәуелсіз пән ретінде зерттеу қажеттілігі студенттерге жекелеген мемлекеттер 

арасындағы экономикалық қатынастардың күрделі мәселелерін шешуге 

мүмкіндік беретін арнайы дайындықты қажет ететін ерекшелігімен байланысты. 

М2 Білім алушыларда түлектің еңбек нарығындағы болашақ бәсекеге қабілеттілігіне 

ықпал ететін таңдаған мамандандыруда (қаржы нарықтары / Инвестицияларды 

басқару бойынша) білімін, іскерлігін және қосымша ілгері практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 



КҚ14 Халықаралық экономиканың даму заңдылықтары туралы түсінікке ие 

болу; - кәсіпкерлік қызмет және оның тиімділігін бағалау туралы; - 

ұлттық экономиканы реттеудің мемлекеттік тетіктері туралы және 

Халықаралық экономикалық қатынастардың даму үрдістерін, 

тауарлар мен қызметтердің әлемдік нарығының қазіргі заманғы 

құрылымы мен даму үрдістерін, капиталдың халықаралық көші - қоны 

ағындарының серпіні мен негізгі бағыттарын, Қазақстандағы шетелдік 

инвестицияларды білу; - валюта бағамдары өзгерістерінің 

қажеттіліктері, мөлшері, бағыттары, пайдаланылуы, экономикалық 

салдарлары. Экономикалық құбылыстар мен процестер көріністерінің 

мәні мен нысандары туралы білімді жүйелендіре білу және 

экономикалық құбылыстар мен заңдылықтарды ғылыми таным 

әдістерін практикада қолдана білу, Халықаралық экономикалық 

қатынастар нысандарын талдау, алған білімді ҚР Сыртқы 

экономикалық қызмет жағдайларына қатысты пайдалану - өмір бойы 

біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеру. 

М1 

 КҚ15    Қаржы жүйесіндегі қаржы нарықтарының орнын атауға қабілетті, 

Корпоративтік қаржыны ұйымдастырудың функциялары мен 

принциптері, қаржы нарықтарының жұмыс істеуі саласындағы 

заңнаманың негізгі ережелерін, ҚР аумағындағы корпорациялардың 

қаржы қызметін регламенттейтін негізгі заңнамалық актілер мен 

нормативтік ережелерді атап көрсету. 

Қазақстанның қаржы нарығының жұмыс істеу ерекшеліктерін, оған 

қатысушылардың құрылымын егжей-тегжейлі қарауға;қаржыландыру 

түрлерін ажыратуға және кәсіпорындар капиталының құрылымын 

жіктеуге; қаржылық жоспарлау және қаржылық есептілікті талдау 

әдістерін таңдауға қабілетті. 

М2 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары 

арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық 

сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, 

технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана 

отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 



қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995г.  

2.  Послание Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу  

3.  Казахстана. Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее. 2014 г.  

4.  Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х томах –М.: Международные 

отношения, 2008.  

5.  Толкачев С.А. Международная экономика: Теория и практика – М: Компания 

Спутник, 2000.  

6.  Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие – СПБ.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2009.  

7.  Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учебник – М.: 

МГУ им. М.В. Ломоносова –Изд-во «дело и Сервис», 2008.  

8. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: Теория и политика. 

Учебник для Вузов.-М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 2007.  

9. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. -М., 2014.  

10. Фишер С., Дорнбут Р., Шмалензи Р. Экономика. – М., 2015.  

11.  Дэниэлс Дж.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес. –М, 2010 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSITTSF 10 

2 Модуль атауы Модуль заманауи IT технологиялар 

Ғылыми зерттеу әдістері/Академиялық жазылым 

/Экономиканы цифрландыру / бухгалтерлік 

есепті компьютерлендіру / 1С: бухгалтерия / 

заманауи IT-бағдарламалар 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Информатика, 

Автоматтандыру 

және басқару 

кафедрасы 

80 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

20 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал 3 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

5 

9 Модуль пререквизиттері Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модульді зерделеу білім алушыларға математиканы оқу үшін және одан әрі 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті логикалық ойлау мен 

математикалық мәдениетті дамытуға көмектеседі, Білім алушыларды негізгі 

математикалық объектілердің қасиеттерін зерттеудің аналитикалық әдістерімен 

таныстырады және негізгі тілектер мен әдістерді меңгеру үшін негіз салады, 

табиғаттағы, техникадағы, экономикадағы және қоғам өміріндегі стохастикалық 



құбылыстарды сипаттаудың жалпы принциптерін зерделейді, оларды талдау үшін 

тиісті математикалық модельдерді құрады. 3D Studio MAX-дизайнерлердің, 

инженерлік дизайнерлердің және компьютерлік ойындар, фильмдер мен бейне 

бағдарламаларды жасаушылардың негізгі құралы. 3D Studio MAX сабақтары 3D 

модельдеуге арналған интеграцияланған бағдарламалық ортаны, анимациялық 

модельдерді құруды және оларды визуализацияны егжей-тегжейлі зерттеуге 

мүмкіндік береді. 3D Studio MAX-ті оқыту үш өлшемді сахнада жұмыс істеу 

әдістері мен тәсілдерін практикада меңгеруге көмектеседі, сондай-ақ кәсіби 

дағдыларды дамыту үшін берік негіз жасайды. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Дерекқордың негізгі қағидаттары мен әдістерін зерделеу және дерекқорды құру 

әдістерін және олардың жұмыс істеуінің жалпы қағидаттарын практикалық игеру; 

реляциялық дерекқормен жұмыс істеудің негізгі деректер модельдері мен тілдік 

құралдарын зерделеу; дерекқорлар жүйесін ұйымдастыру қағидаттарын зерделеу; 

реляциялық дерекқорды жобалау әдіснамасын зерделеу және еркін пәндік сала 

үшін Дерекқорды әзірлеу. 

М2 Ұйымның құқықтық құрылымы, саланың ерекшелігі және практикадан өту 

орнының өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі функциялары туралы 

айтуға; дипломдық жұмысты жазуға және қорғауға, мемлекеттік емтихан 

тапсыруға қойылатын талаптарды атауға қабілетті. 

12 Оқу нәтижелері  

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды  

   

КҚ 

16    

Математикалық материалда алгоритмдік ұйғарымдар мен 

нұсқаулықтарды өз бетінше құрастыру; математикалық формулаларды 

пайдалану және нақты жағдайлар мен экспериментті жалпылау негізінде 

формулаларды өз бетінше құрастыру; ақпарат көздерімен өз бетінше 

жұмыс жасау, алынған ақпаратты жалпылау және жүйелеу, оны жеке 

тәжірибеге біріктіру. Қабілет осы Оқу модулі бойынша білімге 

негізделген мамандықтар мен кәсіби қызметтің ерекшеліктерімен оқу 

пәнінің өзара байланысын анықтайды. Алгоритмдік әдіс әдістерін игере 

алады, алгоритмдерді ұйымдастырудың ерекшеліктерін талдай алады, 

алгоритмнің негізгі синтаксистері, мәліметтер типтері туралы білімдерін 

көрсете алады, бағдарламалау тілін талдау негізінде мүмкін болатын 

шешімдерді ұсына алады. 

М1 

КҚ17 Ұйымның құқықтық құрылымы, саланың ерекшелігі және практикадан 

өту орнының өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі 

функциялары туралы айтуға; дипломдық жұмысты жазуға және 

қорғауға, мемлекеттік емтихан тапсыруға қойылатын талаптарды атауға 

қабілетті. 

М2 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық 

сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, 

технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана 

отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

Өндірістік практика-қаржы және аналитика саласындағы бакалаврларды 

даярлаудың маңызды кезеңі, өйткені студенттердің теориялық білімін нығайтады 



және тереңдетеді, кәсіби дағдыларды игеруге және жетілдіруге ықпал етеді, 

олардың таңдаған мамандығына деген қызығушылығын дамытады.Оқытудың 

жалпы нәтижелеріне институтпен шарттар жасалған кәсіпорындарда практикадан 

өту арқылы қол жеткізілетін болады 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Громов Ю.Ю.Иванова О.Г., Беляев М.П. Технология программирования: 

Учебное пособие, 2013 

2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языка Си,2005 

3.  Демидович Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. Язык СИ : 

учебн. Пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 

4.  Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб: 

Питер, 2007. 

5.  Плохотников К.Э. Методы разработки курсовых работ. Моделирование, 

вычисления, программирование на С/С++ и МАТLAB, виртуализация, образцы 

лучших студенческих курсовых работ: учебное пособие. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 

2006. 

6.Подбельский В.В. Фомин С.С. Программирование на языке Си  – М.: Финансы и 

статистика, 2004..        7. Данко П.Е. Высшая математика.–Москва,2009.(1,2 часть). 

–Москва, 2006. Учебное пособие для вузов. 5-е издание. - М. Высшая математика 

2001. –304 с.8. Бекбаева Р.С. Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау. Оқу құралы. 

Семей: Шәкәрім атындағы СМУ, 20129. Сейпилова Б. Программалау 

технологиялары: Turbo Pascal: [ оқу құралы] / Б. Сейпилова.- Алматы: Эверо, 

2009.- 199 б.                                            

 8.Хопкрофт Д.Э., Мотвани Р., Ульман Д.Д., Ввведение в теорию автоматов, 

языков и вычислений, 2-е издание. - Москва, Издательский дом “Вильямс”, 2002                                               

9.Dexter Kozen,Automata and ComputabilityNew York,Springer-Verlae 1997. 

10.Операционные системы / Д. Бэкон, Т. Харрис. – СПб.: Питер; Киев: 

Издательская группа BHV, 2004. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MGBiDFR 11 

2 Модуль атауы Мемлекеттік бюджет модулі және қаржы 

нарықтарының қызметі 

1) мемлекеттік бюджет/ жергілікті бюджет/ 

бюджеттеу 

2) Қазақстан экономикасын басқару / 



Қазынашылық ұйымы / брокерлік іс / қор 

нарығының қазіргі қызметі 

3) бағалы қағаздар нарығы және биржалық 

іс/Қаржы нарықтары және делдалдар 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 5 семестр 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 15 

9 Модуль пререквизиттері Қаржы, Бухгалтерлік есеп, макроэкономика, 

Кәсіпорын экономикасы мамандығына кіріспе 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Қаржыгердің ілгері білім модулі таңдап алынған мамандандыруда, атап айтқанда, 

"Қаржы нарығы және делдалдар" мамандануы бойынша - Қазақстанның және шет 

елдердің қаржы нарығының жұмыс істеу ерекшеліктері, Қаржылық (Банктік) 

құқық, тұрақты даму және корпоративтік жауапкершілік, қаржылық талдау 

әдістері, қаржылық бақылау және аудит нысандары туралы тереңдетілген білімнің 

қажетті сомасын береді. "Қазақстан экономикасын басқару" мамандануы бойынша 

білім алушыларда Кәсіпорын экономикасын, инвестициялар мен инвестициялық 

стратегияны ұйымдастыру, қаржы-шаруашылық қызметке талдау жүргізу, Кәсіби 

қазақ (орыс), ағылшын тілін практикада қолдану бойынша білім, білік және 

дағдылар қалыптастырылатын болады. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Білім алушыларда түлектің еңбек нарығындағы болашақ бәсекеге қабілеттілігіне 

ықпал ететін таңдаған мамандандыруда білімін, іскерлігін және қосымша ілгері 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

М2 Білім алушыларда Қазақстан экономикасын басқару, Қазынашылықты 

ұйымдастыру, Бағалы қағаздар нарығының түсінігі мен мәні, қор нарығының 

құрылымы, ҚР биржалық ісі, бағалы қағаздардың түрлері, бағалы қағаздардың 

жіктелуі, бағалы қағаздар нарығының қатысушылары және т. б. сияқты 

мәселелерде білім, білік және дағдылар кешенімен қалыптастыру. 

М3 Білім алушыларда студенттердің ұйымда қосымша теориялық және практикалық 

дайындығын, Корпоративтік қаржыны жоспарлауды, оларды тиімді басқаруды, 

компанияның қаржылық тұрақтылығын және нарықтық құнын барынша 

арттыруды қалыптастыру. 

М4  

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ18 Бюджеттің экономикалық мазмұнын және оның макроэкономикалық 

реттеудегі рөлін, бюджет жүйесін құру принциптерін, әртүрлі 

деңгейдегі бюджеттерді қалыптастыру және орындау тәртібін зерделеу, 

барлық деңгейдегі бюджеттердің кірістері мен шығыстарын 

қалыптастыру процесін ұйымдастыруда теориялық білім алу, олардың 

шамасын есептеу және жоспарлау әдістемесін зерделеу, Қазақстан 

Республикасында бюджет процесін ұйымдастыру негіздерін зерделеу, 

М1 



Қазақстан Республикасында бюджет жүйесін реформалаудың өзекті 

проблемалары мен мәселелерін қарау қажет. 

     Бюджеттік инвестициялардың тиімділігін бағалаудың практикалық 

дағдыларын игеру, бюджеттерді қаржыландырудың ең оңтайлы әдісін 

таңдау, білім беруге бюджет шығындарын бөлу, салық түсімдерін 

болжау. 

 

КҚ19 Қаржы нарығы / бизнес-процестер субъектісі қызметінің проблемалары 

мен перспективалары туралы ақпаратты жүйелендіруге және 

жинақтауға қабілетті 

Қаржы нарығына / кәсіпорынға қатысушылар қызметінің проблемалары 

мен перспективалары туралы ақпаратты бағалауға, басқарушылық 

шешімдер қабылдауға қабілетті. 

Қаржылық жағдайды бағалау, қайта құрылымдау, қосылу,сатып алу 

және банкроттық, корпорацияның қаржылық тұрақтылығына қол 

жеткізу әдістемесін қолдану дағдыларын игеру, сондай-ақ нарықтық 

экономика мен қаржылық крезистің өзгеруі жағдайында қаржылық 

есептеулер мен оңтайлы қаржылық шешімдер қабылдаудың 

практикалық дағдыларына ие болу. 

М2 

КҚ20 Корпорациялардың қаржы механизмінің теорияларын және 

практикасын меңгеру (қаржы ресурстарын, ақша средтв қорларын 

қалыптастырумен, бөлумен және пайдаланумен байланысты қаржы 

қатынастарын басқарудың түрлері, нысандары мен әдістерін білу); 

корпорациялардың қаржы ресурстарының, ақша ағындарының, 

активтерінің және оларды қалыптастыру көздерінің мәнін, оңтайлы 

құрамын, құрылымын, қалыптастырылуын, оңтайлы бөлінуі мен 

пайдаланылуын ашу; компаниялардың корпоративтік басқаруын 

ұйымдастырудың ерекшеліктерін білу; қаржылық жағдайды бағалау, 

қайта құрылымдау, бірігу, кірігу және банкроттық әдістемесін қолдану, 

корпорацияның қаржылық тұрақтылығына қол жеткізу дағдыларына ие 

болу; корпорацияның қаржылық жағдайы негізінде қаржылық 

жоспарлар мен болжамдарды құру, қорытынды жасау; нарықтық 

экономика мен қаржылық дағдарыстың өзгеруі жағдайында қаржылық 

есептеулердің және оңтайлы қаржылық шешімдер қабылдаудың 

практикалық дағдыларына ие болу. 

М3 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық 

сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, 

технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана 

отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 



- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 
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А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MPiTMOF 13 

2 Модуль атауы Қаржылық және корпоративтік менеджмент, 

Инвестицияларды басқару модулі 

1)Қаржылық менеджмент/тайм 

менеджмент/каучинг негіздері/HR менеджмент / 

бизнесті жоспарлау 

2) Бизнесті жоспарлау 

3) Өндірістік практика 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға Кафедра  % қатысу 



қатысатын басқа 

кафедралар 

 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал 3 жыл 1 квартал 4 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

18 

9 Модуль пререквизиттері Экономикалық теория, Кәсіпорын экономикасы, 

Бухгалтерлік есеп, сақтандыру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік заңнамасының негізгі 

ережелерін, кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік басқару органдары жүйесін 

және олардың өкілеттіктерін зерделеуді, нарықтық жағдайларда бизнес-

жоспардың теориясы мен практикасын зерделеуді, кәсіпорынның бизнес-

жоспарын әзірлеуді, сондай-ақ бизнес-жоспардың үлгілік макетін әзірлеу 

әдіснамасын көздейді. Модуль шеңберінде Қазақстан Республикасының салық 

жүйесі және тарихи кезеңдер, елдегі салық реформаларының негізгі 

тұжырымдамалары, экономикалық мазмұны, салық салудың функциялары мен 

қағидаттары зерделенеді. Модуль білім алушыларда қазіргі заманғы ұйымдарда 

персоналды басқару негіздері бойынша практикалық дағдыларды 

қалыптастыруға, сондай-ақ персоналды басқару жүйесі шеңберінде кешенді 

шараларды енгізуге ықпал етеді. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Білім алушыларда қаржы саласындағы кәсіпкерлік, салық және салық салу, тайм 

менеджмент және каучинг негіздері, HR менеджмент туралы қажетті білім, білік 

және практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

М2 Білім алушыларда жеке бизнесті ашу және жүргізу үшін қажетті білім, білік және 

практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ24 Қазақстан экономикасының дамуына елеулі өзгерістер енгізген 

кәсіпкерлік қызметті регламенттейтін негізгі құқықтық актілерді, 

нормативтік құжаттарды көрсетуге, ұйымның операциялық 

(өндірістік) қызметі үшін шешімдер қабылдаудың стратегиялық, 

тактикалық және жедел әдістерін әзірлеуге қабілетті. 

М1 

    

КҚ25 

Бизнес-жоспарлау, бизнес-экономика әдістерін анықтау, нарықтық 

экономика жағдайында баға рөлі мен құнының негіздерін зерделеу, 

инвестициялық жобаларды Экономикалық талдаудың маңыздылығын 

атап өту мүмкіндігі. 

М2 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқыту әдістері: 

* Ауызша әдістер (дереккөз-ауызша немесе басылған сөз); 

* Көрнекі әдістер (білім көзі байқалатын заттар, құбылыстар; Көрнекі құралдар 

болып табылады); 

* Практикалық әдістер (студенттер практикалық әрекеттерді орындау арқылы 

білім алады және дағдыларды дамытады); 

* Проблемалық оқыту әдістері. 

Жобалар (топтық жоба). 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 



бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Топтық жоба, жазбаша тест, кейстік тапсырма, т.б. 
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А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFUAN 16 

2 Модуль атауы  Қаржылық есеп, талдау және салық салу 

модулі 

1) ХҚЕС сәйкес қаржылық есепке алу 

2) қаржы аудиті және бақылау 

3) қаржы саласындағы кәсіпкерлік; 

 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2 кварт 4 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 15 

9 Модуль пререквизиттері Бухгалтерлік есеп, қаржыға кіріспе 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Қаржылық есеп, талдау және салық салу модулі негізгі бизнес-процестерді 

(сатуды немесе клиенттермен жұмысты басқару), қолдау процестерін 

(бухгалтерлік есеп, есептілік, іс жүргізу) Автоматтандырылған басқару түрлері 

туралы, сондай-ақ кәсіпорынды сапалы басқару мақсатында егжей-тегжейлі 

талдамалық есептер түрінде бизнес-процестерді талдау бойынша білім 

алушыларда дағдыларды қалыптастыру туралы қажетті білім сомасын береді. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Болашақ мамандарда басқарушылық шешімдер қабылдау үшін халықаралық 

стандарттар талаптарына сәйкес келетін қаржылық ақпаратты пайдалану, 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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меншіктің түрлі нысанындағы ұйымдар қызметінің қаржылық есебінің әдіснамасы 

мен ұйымдастырылуы бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру. Оқу барысында студенттер алған білімдері мен дағдыларын 

ұйымдардың нақты жұмыс істеу жағдайларына бейімдей білуі керек. 

М2 Болашақ мамандарда нақты ұйымдардағы жұмыс жағдайында теориялық білімді 

қолдануды қалыптастыру және ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметіне 

кешенді экономикалық талдау жүргізудің практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

  

    

КҚ28 

ҚЕХС сәйкес қаржылық есептің теориялық негіздерін меңгеруге қабілетті; 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының мәні, ерекшеліктері мен 

қолданылу аясы; стандарттың шекаралары, тану критерийлері, активтерді, 

міндеттемелерді, капиталды есепке алу және оларды есептілікте ұсыну әдістері; 

есеп саясаты мен түсіндірмелерде ашу үшін міндетті ақпараттың көлемі, 

қаржылық есепке алу негіздерін, нысананың мәнін, пән мен объектіні, негізгі 

санаттарды қолдануға және түсінуге; халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттарының мәнін,; түсіну және практикада қолдана білу, стандарттың 

шекаралары, негізгі терминдердің ұғымдары, бағалау нұсқалары, тану 

критерийлері, есепке алу әдістері, есептілікте есептілікті көрсету тәсілдері сияқты 

ұғымдарға анықтамалар беру; есеп саясатында және түсіндірмелерде міндетті 

ақпаратты ашу ережелерін білу және түсіндіру. 

КҚ 

29 

Кәсіпорын қызметін талдауға, ғылыми жұмысты, практика бойынша есепті, 

дипломдық жұмысты дайындау және жазу үшін қажетті материалдарды жинауға, 

мамандық бойынша теориялық білімі мен практикалық дағдыларын жүйелеуге, 

кеңейтуге және оларды нақты ғылыми, техникалық, экономикалық және өндірістік 

міндеттерді шешуде қолдануға, зерттелетін объект бойынша ғылыми негізделген 

тұжырымдар жасауға және ғылыми негізделген нәтижелер беруге қабілетті, 

оларды пайдалану нақты міндетті шешуді қамтамасыз етеді. 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады."ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп" пәні үшін»: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық 

сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, 

технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана 

отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 
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2. Банковское дело: Учебник / под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамонова, 

Н.И. Валенцева и др. – М.:. КНОРУС, 2005 г. – 786 с.  

3. Банки и банковское дело: Учебное пособие/ Под ред. И.Т.Балобанова. 
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5. Банковское дело: Учеб. для вузов /Под ред. О.И. Лаврушина.-М., 
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А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MDBSO 14 

2 Модуль атауы Банк ісі және олардың операциялары модулі 

1) Банк ісі 

2) банктердің валюталық операциялары/қаржы-

банктік статистика /Банктік қадағалау/банктік 

менеджмент 

Банктік маркетинг / Банктік тәуекелдер / 

заманауи банктік қызметтер және операциялар 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3, 4 квартал 3 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша,қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13  

9 Модуль пререквизиттері Ақша-несиелік реттеу, Корпоративтік қаржы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модульдің мазмұнына мынадай пәндер кіреді: қаржы-банк статистикасы, Банктік 

қадағалау, банк менеджменті, банк маркетингі,Банк тәуекелдері. 

Экономистің негізгі білім модулі Маркетинг, менеджмент, статистика, қаржы 

туралы негізгі ұғымдар туралы қажетті білімді береді. Модульде кез келген 

экономист зерделеуі тиіс негізгі бейіндеуші пәндер жинақталған. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Менеджменттің логикасына, негізгі статистикалық әдістерге, қаржыны 

ұйымдастыру принциптеріне сәйкес маркетингтің қазіргі заманғы 

тұжырымдамаларын қолдана отырып, қазіргі заманғы ұйымды басқару үшін 

қажетті білім, білік және практикалық дағдыларды қалыптастыру; ұйымның даму 

мақсаттарына қол жеткізу үшін оларды уақтылы және тиімді пайдалану қабілеті 

мен дайындығын дамыту. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 



коды 

    

КҚ26 

Маркетингтің, Менеджменттің, статистиканың, қаржы мен бухгалтерлік 

есептің базалық түсініктері мен анықтамаларымен жұмыс істей алады; 

маркетинг-менеджменттің негізгі тұжырымдамалары мен ережелерін, 

статистикалық әдістерді, қаржы санаттарын, бухгалтерлік есептің 

қағидаттары мен тәсілдерін ажырата алады, компанияның саясатын 

талдау және әзірлеу кезінде маркетингтік, басқарушылық, 

статистикалық, ұйымдастырушылық құралдарды практикада қолдана 

алады,әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

ведомстволардың және т. б. есептілігінде қамтылған қаржылық, 

бухгалтерлік және өзге ақпаратты талдай және түсіндіре алады. 

М1 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық 

сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, 

технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана 

отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Абрамова, В. И.  Менеджмент и маркетинг: учеб. пособие / В. И. 

Абрамова.- М.: РИОР, 2009.- 160 с. 

2. Мельников В.Д. Финансы. Учебник для экономических специальностей 

вузов. – Алматы. Қаржы-Қаражат,2007.-196 с. 

3. Омирбаев С.М. Финансы. Учебное пособие для вузов.Астана, 2003. -116 

с. 

4. Сахариев С.С. Сахариева А.С. Финансы. Учебник  Алматы, 2004.-234 с. 
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статистика, 2003. -102 с. 
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А: ӘКІМШІЛІК АҚПАРАТ 

1 Модуль коды  

2 Модуль атауы Салықтар және салық салу 

1) салық қызметін ұйымдастыру / салықтық 

жоспарлау, салық ісі / салықтық бақылау / 

салықтар және салықтар салымы / Аудит 

негіздері / салық теориясы және ұйымдастыру 

2) салықтық есепке алу және аудит 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал 4 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері Бухгалтерлік есеп, экономика Кәсіпорын, Банк 

ісі 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль шеңберінде Қазақстан Республикасының салық жүйесі және тарихи 

кезеңдер, елдегі салық реформаларының негізгі тұжырымдамалары, экономикалық 

мазмұны, салық салудың функциялары мен қағидаттары зерделенеді. Модуль білім 

алушыларда қазіргі заманғы ұйымдарда персоналды басқару негіздері бойынша 

практикалық дағдыларды қалыптастыруға, сондай-ақ персоналды басқару жүйесі 

шеңберінде кешенді шараларды енгізуге ықпал етеді. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Білім алушыларда салық салу саласында кәсіби қызметті орындау және жүргізу 

үшін білім, практикалық дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

     Кәсіпорындарға, ұйымдарға, азаматтарға салық және салық салу бойынша 

қолданыстағы негізгі заңнамалық базаларды, салықтардың мәнін және Қазақстан 

Республикасының қазіргі заманғы салық жүйесінің қағидаттарын, шағын бизнес 

субъектілері, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің заңды тұлғалары, шаруа 

(фермер) қожалықтары үшін арнайы салық режимдерін қолданудың ерекшеліктері 

мен мүмкіндіктерін, салық төлеушінің құқықтары мен міндеттерін, салық 

заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілікті, салық қызметі органдарының 

құрылымын, шет елдерге салық салудың кейбір ерекшеліктерін игеруге қабілетті. 

Практикалық сабақтарға қатыса отырып және өз бетінше жұмыс істеу үшін алынған 

тапсырмаларды орындай отырып, салықтар мен алымдардың негізгі түрлерін 

есептей алады, салық санкцияларының (өсімпұлдар, айыппұлдар) мөлшерін есептей 

алады, салық салу кезінде салықтық жеңілдіктерді дұрыс қолдана алады, 

анықтамалар, алдын ала есептеулер жасай алады, салық декларацияларын толтыра 

алады. 

13 Методы преподавания и обучения 



 Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих 

учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинары, практические и лабораторные 

занятия – проводятся с учетом инновационных технологий обучения, 

использованием новейших достижений науки, технологий и информационных 

систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося, в том числе под 

руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана. 

Мельников В.Д.– Алматы: Каржы Каражат 1995  

2.  Заяц Н. Е. Теория налогов: учебник для ВУЗов. - Минск: БГЭУ. - 2009. -

220с. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995  

3.  Налоги и финансы рыночной экономики /Алданыш Нурумов.– 

Астана:Елорда,2004.- 303 с.  

4. Налоги: учебник /под ред.Черника Д.Г. –М.:Фин. и стат. 2008 5 «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет»: Закон РК (Налоговый кодекс) 

от 12 июня 2001 года  

5.  Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Попп Л.А- Павлодар: 

ПГУ им. С.Торайгырова,2004  

6.  Сейдахметова Ф. С. Налоги в Казахстане: Учеб. Пособие.- Алматы: Lem. 

2002.-158с.  

7.  Теория налогообложения /А. И. Худяков, Г. М. Бродский.– 

Алматы:Норма-К,2002.-389 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Модуль коды SD  

2 Модуль атауы Сақтандыру ісі 

1) сақтандыру ісі/ сақтандыру операцияларын 

экономикалық талдау/ сақтандырудағы 

маркетинг/ сақтандыру органдарына салық салу/ 

қаржы - экономикалық талдау/ сақтандыру 

органдарындағы бухгалтерлік есеп 

2) сақтандыру/ сақтандыру менеджменті 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 



5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  қатысу% 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал 4 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Бухгалтерлік есеп 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ УЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модульдің мазмұнына келесі пәндер кіреді: сақтандыру ісі, қаржылық аудит және 

бақылау. 

Экономистің негізгі білім модулі сақтандырудағы экономикалық талдау, 

статистика, маркетингтің негізгі ұғымдары туралы білімнің қажетті мөлшерін 

береді. Модульде кез-келген экономист үйренуі керек пәндер бар. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 Сақтандыру логикасына, негізгі статистикалық әдістерге, қаржы және бизнесті 

ұйымдастыру принциптеріне сәйкес маркетингтің заманауи тұжырымдамаларын 

қолдана отырып, қазіргі заманғы ұйымды басқару үшін қажетті білім, білік және 

практикалық дағдыларды қалыптастыру, оларды ұйымның даму мақсаттарына жету 

үшін уақтылы және тиімді пайдалану қабілеті мен дайындығын дамыту. 

12 Оқу нәтижелері 

     Маркетинг, менеджмент, статистика, қаржы және бухгалтерлік есептің базалық 

түсініктері мен анықтамаларын қолдануға қабілетті; маркетинг-менеджменттің 

негізгі тұжырымдамалары мен ережелерін, статистикалық әдістерді, қаржы 

санаттарын, бухгалтерлік есептің қағидаттары мен тәсілдерін ажырата білу 

Компанияның/ұйымның саясатын талдау және әзірлеу кезінде маркетингтік, 

басқарушылық, статистикалық, ұйымдастырушылық құралдарды практикада 

қолдануға қабілетті; 

Тапсырмаға сәйкес Экономикалық деректерді өңдеуге арналған құралдарды 

таңдауға, есептеу нәтижелерін талдауға және алынған қорытындыларды негіздеуге 

қабілетті. 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол 

жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, 

ғылымның, технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін 

пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін 

бағалаудың екі түрі жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық 

бақылауға арналған бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 



3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер 

қорытынды бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Мельников В.Д. Финансы. Учебник для экономических специальностей вузов. – 

Алматы. Қаржы-Қаражат,2007.-196 с. 

2. Омирбаев С.М. Финансы. Учебное пособие для вузов.Астана, 2003. -116 с. 

3. Сахариев С.С. Сахариева А.С. Финансы. Учебник  Алматы, 2004.-234 с. 

4. Финансы. Под редакцией В.М.Родионовой , Москва, Финансы и статистика, 2003. -

102 с. 

5. Авров А.П., АвроваЮ.А.Общая теория статистики, основы курса. – Алматы.2009. 

6. Шокаманов Ю.К., Бельгибаева К.К. Статистика. Алматы.Экономика, 2008. 

7. Статистика./ Под.ред.В.Г.Ионина.М.:ИНФРА-М.2008.445с. 

8. Статистика /Под.ред. М.Г.Назарова. М.:КНОРУС.,2006.480 с. 

9. Финансовый учет 1. Учебное пособие с практическими заданиями, разработанные 

САР на основе МСФО, 2007 АПБДУз; 

10. Аппакова Г.Н. Финансовый учет в организациях Алматы, Издательство «LEM» 

2010г.; 

11. Кеулимжаев К.К. Финансовая отчетность [текст]: учебное пособие/ К.К. 

Кеулимжаев.- Алматы: Экономика, 2009. -264 с. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIYa 16 

2 Модуль атауы Модуль шет тілі 

3 Модуль әзірлеушілер 1.Ағылшын тілін деңгейлік оқыту 

бағдарламалары (Upper Intermidiate, Advance, 

Proficiency) 

2.Ағылшын тілінде сөйлеу және жазу 

тәжірибесі 

3.Халықаралық стандартталған тіл курстары 

4 Кафедра-модульдің иесі Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша 

сөйлеу практикасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2 квартал (3,4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер 

саны 

20 

9 Модульдің пререквизиттері Шет тілі 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 бітірушінің халықаралық қатынастар саласындағы бакалаврдың кәсіби қызметінің 

негізгі түрлері бойынша ағылшын тілін пайдаланумен байланысты функцияларды 

орындауы мақсатында және жалпы біліктілік сипаттамасы мен оның кәсіби және 

арнайы дайындығына қойылатын талаптарға сәйкес студенттің кешенді 

теориялық, лингвистикалық, практикалық және ақпараттық-аналитикалық 

дайындығы. 

11. Модуль мақсаттары 



М1  болашақ түлектің кәсіби ағылшын тілі саласындағы коммуникативті және 

мәдениетаралық құзіреттілігін қалыптастыру және оларды одан әрі жетілдіруге 

ықпал ету, сонымен қатар білім алушының "екінші тілдік тұлғасын" оның 

мәдениетаралық коммуникацияға толық қатысу қабілетінің көрсеткіші ретінде 

дамытуға ықпал ету. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ37 ойлау мәдениетін меңгеру, оның жалпы заңдарын білу, шет тілінде 

жазбаша және ауызша сөйлеу, оның нәтижелерін логикалық түрде 

дұрыс рәсімдеу; 

М1 

КҚ38 тілдік және тілдік емес (ауызша және вербалды емес) қарым-қатынасты 

ұлттық-мәдени ерекшеліктерге сәйкес жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

білімі, дағдылары мен біліктері болуы тиіс; бітіруші мәдениеттер 

диалогы контексінде: күнделікті қарым-қатынастың сөйлеу этикетін 

меңгеру (танысу, өтініш білдіру, келісім, келіспеушілік, алынған ақпарат 

бойынша өз пікірін білдіру және т. б.) сияқты шет тілдік қарым-қатынас 

дағдылары мен біліктері болуы тиіс.) 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке 

бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3)  әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, 

қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және 

РК2) жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

Advanced Grammar in Use,Автор: M.Hewings, 2002 

Common Mistakes in English, T.J.Fitikides, 2002 

Ключ к успеху. Учебное пособие по английскому языку, В.М.Павлоцкий, 2003 

  «Новый классный самоучитель английского» — Драгункин А.  

«Английский язык. Грамматика. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIO 17 

2 Модуль атауы Мемлекеттік тәжірибе 

Диплом алдындағы практика 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 12 



9 Модульдің пререквизиттері Өтілген барлық пәндер  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бакалавриат практикасы негізгі білім беру бағдарламасының бөлігі ретінде оқудың 

соңғы кезеңі болып табылады. Білім алушылар теориялық және практикалық оқыту 

бағдарламасын толық меңгергеннен кейін жүргізіледі. Бакалавриат практикасы 

жоғары білікті мамандарды даярлау үшін оқу процесінің маңызды бөлігі болып 

табылады және кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда, ғылыми-зерттеу 

институттарында жүзеге асырылады 

11. Модуль мақсаттары 

М1  ЖОО-да алған білімдерін практикалық қызметте қолдану; дипломдық жұмысты 

жазуға дайындық. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ЕТУ ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIO 17 

2 Модуль атауы Мемлекеттік емтихандар 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтиханға дайындық 

және тапсыру 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және 

кеден ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 12 

9 Модульдің пререквизиттері Өтілген барлық пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 "Қорытынды аттестаттау модулінде" мамандық бойынша барлық оқытылған пәндер 

бойынша студенттердің білімі бағаланады. Студент дипломдық жұмысты (жобаны) 

жазады және қорғайды немесе кешенді емтихан дайындайды және тапсырады. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Мамандық бойынша барлық пәндер бойынша студенттердің білімін қорытынды 

бағалау 

 

 

1. ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 

Ку

рс  

Квартал  ЖБМ(

МК) 

ЖБМ(Т

К) 

MBM(ЖО

ОК) 

MBM(Т

К) 

КП(ЖО

ОК) 

КП(Т

К) 

И

А 

Барлы

ғы 

1 1 5 5 5     15 

2 10  5     15 

3 15       15 

4 14  1пр     15 

 

2 

1 7  5 3    15 

2   10 5    15 

3   5 10    15 



4   5+5 пр 5    15 

3 1   5 10    15 

2    15    15 

3   5 5 5   15 

4   5пр  10   15 

4 1    3 15   18 

2     10 8 8 18 

3     12   12 

4       12 12 

1 Қорытын

ды 

51 5 56 56 42 18 12 240 

 

 
Білім беру бағдарламасын сүйемелдеу 

 

Зияткерлік ресурстар (ППС) 

"Бизнес басқару және құқық" кафедрасының білім беру қызметін лицензиялауға 

қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес профессорлық-оқытушылық құрамы бар, 

толыққанды білімі бар және оқытудың заманауи әдістемесін меңгерген. Білім беру 

бағдарламасын іске асыруға құзыреттілігі мен біліктілігі бағдарламаның мақсаттарына 

сәйкес келетін және студенттерді оқыту үшін жеткілікті оқытушылар ғана жіберіледі. 

Барлық оқытушылардың жоғары білім туралы тиісті дипломдары, мамандықтар бойынша 

магистр және ғылым кандидаттары бар. 

Бағдарламаны іске асыратын мұғалімдердің даму әлеуеті өз жұмысында білім беру, 

ғылыми және инновациялық қызметті интеграциялау арқылы жетілдіруге және өзін-өзі 

дамытуға деген ұмтылыс арқылы көрінеді. Оқытушылардың жеке жоспарларында оқу-

әдістемелік, ғылыми, оқу-ұйымдастырушылық сипаттағы жұмыстар көрсетілген, олар 

студенттің шығармашылық қабілеттерін, білімі мен іскерлігін (құзыреттілігін) дамыту 

негізінде даму әлеуетін қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ, мұғалімдердің жеке 

жоспарларында ғылыми зерттеу жұмыстарына басшылық СҒЗЖ, пәндік олимпиадаларды 

ұйымдастыру және қатысу жоспарланған.  

Оқыту әдістеріндегі оқытушылардың құзыреттілік деңгейі оқу курстарының 

мазмұнын тиімді ашып көрсету және студенттердің бағдарлама мақсаттарында көзделген 

оқыту нәтижелеріне қол жеткізу үшін қажетті білімі мен іскерлігін (құзыреттілігін) 

қалыптастыру үшін жеткілікті. Силлабустарда пәнді оқу барысында алатын құзыреттер 

қарастырылған, оқытушылардың жеке жоспарларында оқытылатын пәндерді жетілдіру 

бағыттары ашылған. 

Оқу кезеңінде оқытушылар институттың кітапхана қорының барлық оқу-

әдістемелік материалдарын пайдаланады. Кафедра оқытушылары институт өздері жүзеге 

асыратын оқу курстары тобына қабылдаған оқыту әдістерін жақсы біледі, сонымен қатар 

оқу курсы мазмұнының пәндік саласы бойынша практикалық жұмыс тәжірибесі бар, бұған 

ашық сабақтар материалдары, ОӘК отырысының хаттамалары дәлел бола алады. 

Кафедрада профессорлар мен оқытушыларды басқа білім беру мекемелеріне және 

басқа да білім беру мекемелерінен арнайы курстарды оқу үшін; бітіру біліктілік 

жұмыстарын басқару үшін; мастер-кластар өткізу үшін шақыру тәжірибесі қолданылады. 

Оқытушылар қолданатын оқыту технологиялары бағдарламаны игерудің болжамды 

нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді: білім алудың күндізгі және сырттай 

нысандарын іске асыру; оқу сабақтарының негізгі түрлерін өткізудің тиімділігін арттыру; 

өзіндік жұмыс жүргізу; курстық жұмыстарды орындау, практиканың барлық түрлерін 

жүргізу; студенттердің білім және білік (құзыреттілік) деңгейін бақылаудың негізгі 

нысандары; бакалаврлық бітіру біліктілік жұмыстарын, дипломдық жұмыстарды орындау. 



Оқу процесінде қолданылатын білім беру әдістері оқу курстарының мазмұнын 

тиімді ашуға және күндізгі және сырттай оқу түрлерін жүзеге асыру кезінде күтілетін оқу 

нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

 

Материалдық ресурстар (материалдық-техникалық база) 

5В050600-Экономика мамандығының студенттеріне арналған оқу процесі оқу 

зертханаларымен, мамандандырылған кабинеттермен, оқу шеберханаларымен, 

компьютерлік сыныптармен, мультимедиялық аудиториялармен қамтамасыз етіледі. 

2012 жылдан бастап 8 Мбит/с КазРЕНА және 4 Мбит/с "Қазақтелеком" АҚ 

ұсынатын екі арна арқылы барлық студенттер мен ППС-ның, қызметкерлердің 

Интернетке ақысыз қол жеткізу жылдамдығы 8 Мбит/с дейін артты. 

2012 жылдан бастап Lotus Notes платформасында электрондық құжат айналымы 

енгізілді, "PLATONUS"АИС-да қашықтықтан білім беру порталы іске қосылды. 

 

Білім беру ресурстары (оқу-әдістемелік қамтамасыз ету) 

Оқу процесінде пайдаланылатын оқулықтардың, оқу құралдарының, 

практикумдардың және басқа да әдістемелік материалдардың сапасы бағдарламаны 

игерудің күтілетін нәтижелеріне сәйкес келеді. Оқу процесінде пайдаланылатын оқу-

әдістемелік кешендердің (ОӘК) сапасы оқу материалын зерделеудің дәйектілігі мен 

қисындылығымен; қорытулар мен қорытындылардың болуымен; бақылау сұрақтары мен 

тапсырмаларының, оның ішінде тест материалдарының болуымен; иллюстрациялық 

материалдың жеткіліктілігімен және сапасымен; жазбаша жұмыстарды орындау үшін 

қосымша әдебиеттердің болуымен қамтамасыз етіледі; аудиториялық және өзіндік 

жұмысты біріктіру мүмкіндігі. Пәндердің оқу-әдістемелік кешендері оқу процесін 

ұйымдастыру үшін қажетті барлық ақпаратты қамтитын біріздендірілген құрылымға ие. 

"Платонус" бағдарламасы арқылы әр студент кез-келген пәннің оқу-әдістемелік 

материалдарына қол жеткізе алады. 

Институт кітапханасында пәндер бағдарламаларында келтірілген негізгі және 

қосымша әдебиеттер тізімінен оқулықтар мен оқу құралдары, сондай-ақ пәндер 

бағдарламасы немесе бағдарламалары ұсынған мамандық бойынша отандық ғылыми және 

шетелдік журналдар бар. 

Пәндер бағдарламаларымен ұсынылатын негізгі және қосымша әдебиеттер білім 

беру бағдарламасын меңгерудің болжамды нәтижелеріне қол жеткізу үшін жеткілікті 

болып табылады. 

Барлық студенттер оқу курстарында қарастырылған кітапханалық қорларға, 

зертханалық практикумдарға, практикалық сабақтарға және ақпараттық базаларға қол 

жеткізе алады. 

 

Білім алушылардың жетістіктерін бақылау және есепке алу нысандары 

Бакалавриат бағдарламаларын игеру сапасын бағалау келесі формаларды қамтиды: 

- үлгерімді ағымдағы бақылау; 

- білім алушыларды аралық аттестаттау; 

- қорытынды (мемлекеттік қорытынды) аттестаттау. 

Білім беру бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижелеріне қол жеткізуді және 

қалыптасқан барлық құзыреттілік деңгейін бағалау үшін келесі бағалау құралдары 

қолданылады: типтік тапсырмалар, тесттер, тесттер және т. б. 

Қалыптасқан құзіреттіліктерді анықтау әдісі бойынша бақылау түрлерін үш топқа 

топтастыруға болады, олардың әрқайсысы өз артықшылықтарына ие: 

- ауызша, студенттің білімі мен ой-өрісін бағалауға мүмкіндік береді, жауапты 

логикалық түрде құра алады, монологиялық сөйлеуді және оқытушының тәрбиелік 

ықпалының үлкен мүмкіндіктеріне ие басқа да коммуникативтік дағдыларды меңгереді; 



- оқытушының уақытын қысқартуға, барлық студенттерді бірдей жағдайға қоюға, 

оқытушының көмегі болмаған жағдайда жауаптарды объективті бағалауға, бағалаудың 

негізділігін тексеруге мүмкіндік беретін жазбаша; студенттің дайындығын бағалаудағы 

субъективтілік; 

- студенттердің бақыланатын материалды меңгеруі туралы объективті ақпаратты 

жедел алуға, оқытушыға осы ақпаратты егжей-тегжейлі және дербестендіруге, білім беру 

бағдарламасының барлық пәндері мен модульдері бойынша студенттердің жетістіктерін 

интегралдық (рейтингтік) бағалауды қалыптастыруға және жинақтауға, ақпараттық 

ресурстар мен құралдармен жұмыс істеудің практикалық біліктері мен дағдыларын 

үйретуге, өзіндік жұмыс процесінде студенттердің уәждемесі мен өзін-өзі бақылауын 

арттыруға мүмкіндік беретін ақпараттық технологияларды пайдалана отырып бақылау. 

Пән бойынша білімді ағымдық бақылау студенттердің сабақ кезіндегі және 

студенттердің өзіндік жұмысының нәтижелері бойынша білімдерін жүйелі және жүйелі 

түрде тексеруге, сондай-ақ оқытудың мазмұны мен әдістеріне өзгерістер енгізу 

қажеттілігін анықтауға арналған. 

Ағымдағы білім бақылауы өткізіледі: 

- сабақ барысында аудиториялық жұмыс кезінде кестеге сәйкес оқытушының 

қатысуымен; 

- оқытушының қатысуынсыз, кейіннен оқытушы немесе оқу ассистентінің 

нәтижелерін тексерумен студенттердің өзіндік жұмыс сағаттарында; 

- аудиториялық сабақтар кезінде де, студенттердің өзіндік жұмысы кезінде де, 

оның ішінде нәтижелерді автоматты түрде бағалау кезінде де студенттерді оқыту кезінде 

үнемі пайдаланылатын ақпараттық білім беру ортасының құралдарын пайдалана отырып; 

Ағымдағы бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін. Білімді 

ағымдағы бақылау нысандары: 

- жеке немесе топтық сұрау-алдын ала тұжырымдалған сұрақтарға студенттен 

(студенттерден) жауап алу арқылы оқытушы мен студент (студенттер) арасындағы өзара 

іс-қимылды жүзеге асырудан тұратын білімді бақылау әдісі; 

- әңгімелесу-оқытушының студентпен белгілі бір бөлім, тақырып, проблема және т. 

б. бойынша білім көлемін анықтауға арналған оқылатын пәнге байланысты тақырыптарға 

арнайы әңгімесі.; 

- коллоквиум (лат. colloquium-әңгіме, әңгіме) - білім беру жүйесіндегі оқу 

сабақтарының бір түрі, студенттердің білімін арттыру және түсіндіру мақсатында; 

коллоквиумда: жеке бөлімдер, бөлімдер, тақырыптар, оқытылатын курстың сұрақтары 

(әдетте семинарлық және басқа да практикалық оқу сабақтарының тақырыбына 

енгізілмейтін), білім алушылардың рефераттары, жобалары және басқа да жұмыстары 

талқыланады.; 

- презентация - орындалған тапсырманы жеке немесе топтық ұсыну; 

- тест (ағылшын, test - сынама - сынақ, зерттеу) - педагогикада-стандартталған 

тапсырма, оның нәтижелері бойынша студенттің білімі, шеберлігі мен дағдылары 

бағаланады; тесттер бірнеше таңдау сұрақтарын, сұрақтар-анықтамаларды, есептер мен 

есептеулерге арналған тапсырмаларды қамтуы мүмкін; 

- іскерлік жағдайларды талдау-мәтіндік, графикалық немесе ауызша материал 

түріндегі жағдайларды, деректерді талдау, мәселені шешу нұсқаларын талдау, оңтайлы 

нұсқаны немесе кәсіби қызметтің нақты жағдайларын модельдейтін кешенді 

тапсырмаларды таңдау; 

- есептеу тапсырмасы - белгілі бір бастапқы деректер кезінде шешім табу үшін 

теориялық білімді практикалық қолдануды талап ететін тапсырма түрінде ұсынылған 

студенттің білімі мен дағдыларын бақылау түрі; 

- эссе (франц. essai-әрекет, сынама, эссе) - белгілі бір себеп немесе мәселе бойынша 

жеке әсерлер мен ой-пікірлерді білдіретін және тақырыпты айқындаушы немесе толық 

түсіндіруге әдейі үміткер болмайтын шағын көлемді және еркін композициялық шығарма; 



эссе проблемалық мәселелерді, оның ішінде жауап берушінің негіздемесін, түсініктемесін 

және өз пікірін қарастыруды көздейді; 

- бақылау жұмысы - студенттердің өзіндік жұмысының негізгі түрлерінің бірі, ол 

оқу пәнінің мазмұны бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру және практикалық 

тапсырмаларды шешу болып табылады; 

- зертханалық жұмыс-теориялық білімді тереңдету және бекіту, өз бетінше 

тәжірибе жасау дағдыларын дамыту мақсатында студенттердің өзіндік практикалық 

жұмысының және зерттеуінің бір түрі; 

- реферат-кәсіптік циклдің вариативті (бейінді) пәндерін игеру кезінде қолдануға 

ұсынылатын жазбаша жұмыс түрі; белгілі бір ғылыми тақырып бойынша ғылыми 

еңбектер, әдебиеттер мазмұнының қысқаша мазмұны болып табылады. Рефератты 

дайындау студенттің лекцияда егжей-тегжейлі қарастырылмайтын белгілі бір тақырып 

бойынша бірнеше әдеби дереккөздерді (монографиялар, ғылыми мақалалар және т. б.) өз 

бетінше зерделеуін, материалды жүйелеуді және оның қысқаша баяндалуын білдіреді; 

эссе жазудың мақсаты-студенттерге жинақталған материалдар мен фактілерді ғылыми 

есептерге, шолулар мен мақалаларға қойылатын талаптарға сәйкес қысқаша және қысқаша 

ұсыну дағдыларын қалыптастыру; 

- есеп (практика, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы және т.б. бойынша) — 

студентке базалық және бейінді оқу өндірістік, ғылыми-өндірістік практикалардан және 

ғылыми-зерттеу жұмыстарынан өту кезінде алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын 

жинақтауға мүмкіндік беретін жазбаша бақылау түрі. Есептер әр оқушының есеп жазуға 

қатысуын көрсете отырып, ұжымдық түрде жасалуы мүмкін. Өндірістік, ғылыми - 

өндірістік тәжірибелер және ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша есептер жеке 

дайындалады. Есептердің көлемі 20-25 беттен тұруы мүмкін, есеп құрылымы курстық 

жұмыстың құрылымына жақын. 

- орындалған тапсырмаларды қорғау.- орындалған тапсырмаларды қорғау. 

Аралық бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін: 

- жазбаша бақылау сауалнамасы; 

- коллоквиум; 

- тест; 

- эссе; 

- бақылау жұмыстары; 

- курстық жұмыстар-жалпы кәсіптік және бейінді кәсіптік пәндерді (модульдерді) 

шығармашылық игеруге және тиісті кәсіби құзыреттерді дамытуға бағытталған дербес 

жазбаша жұмыс түрі; курстық жұмысты жазу кезінде таңдалған тақырыпты толық ашып 

көрсету, материалды баяндау логикасын сақтау, жалпылау және қорытынды жасау 

қабілетін көрсету қажет; 

- реферат; 

- студенттің ғылыми-зерттеу жұмысының орындалуы туралы есептер және 

басқалар. 

Әр пән білімді аралық бақылаумен аяқталады. Білімді аралық бақылау пәнді оқу 

кезеңінің соңында оны игеру нәтижелерін жан-жақты тексеруге арналған. 

Аралық аттестаттаудың негізгі нысандары: 

- сынақ-пәндердің (пәндер бөлімдерінің) оқу материалын меңгеруін, сондай-ақ 

практика бағдарламаларын орындауды бағалау нысаны; сынақтарды тапсыру нәтижелері 

әдетте "есептелді" деген белгімен бағаланады»; 

- сараланған сынақтар ("өте жақсы", "Жақсы", "Қанағаттанарлық" бағаларымен); 

сараланған сынақтар, әдетте, курстық жұмыстар, практика, сондай-ақ кейбір пәндер 

бойынша қойылады (білім беру бағдарламасында білім беру ұйымының қалауы бойынша 

белгіленеді); 

- емтихан (лат. exagium-өлшеу)-студенттердің қандай да бір оқу пәні бойынша 

білімін тексеру, белгіленген ережелер бойынша жүргізіледі. 



Қорытынды мемлекеттік аттестаттау түлектің кәсіптік міндеттерді орындауға 

дайындық деңгейін және оны даярлаудың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарының талаптарына және даярлау бағыты бойынша негізгі білім беру 

бағдарламасының (НББ) сәйкестігін белгілейді. 

Бітірушілерді қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың қорытынды аттестаттау 

сынақтарының нысандарына мыналар жатады: 

- қорытынды біліктілік жұмысын қорғау (міндетті)-ғылыми немесе ғылыми-

практикалық міндеттерді шешуге байланысты дербес логикалық аяқталған зерттеу; 

- мемлекеттік емтихан (білім беру ұйымының қалауы бойынша енгізіледі).  

 

 


