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1Модульдік білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

 

1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері 

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты – құзыреттіліктерді қалыптастыру мен 

көптілдікке, тәжірибелік дағдыларға ие және көшбасшылық қабілетті бар көп тілдерді 

меңгерген және мәдениеті жоғары тұлғаны қалыптастыруға негізделген білім беруді жүзеге 

асыру;білім алушының жалпымәдени және жеке қасиеттерін, бітірушіге қаржы саласында 

және экономиканың нақты секторында, мемлекеттік және жеке қаржылар нарығында 

табысты жұмыс істеуіне және еңбек нарығында әлеуметтік-ұтқыр және бәсекеге қабілетті 

болуына мүмкіндік беретін жаңа үлгідегі экономист-қаржыгерлердің кәсіптік 

құзыреттіліктерін қалыптастыру және дамыту. 

Тәрбие беру саласында білім беру бағдарламасының жалпы мақсаттарына білім 

алушылардың әлеуметтік-жеке қасиеттерін қалыптастыру болып табылады: мақсаттылық, 

ұйымдастырушылық, еңбек сүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық, жалпы мәдениетін 

жоғарылату, толеранттық, бірнеше тілдерді еркін меңгерген, әлеуметтік білімді 

қалыптастыру және кәсіптік қызметтің 5В050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша дайындық 

бағытына сәйкес әлеуметтік салдарын түсіну.  

5В050900 – «Қаржы» дайындық бағыты бойынша жүзеге асырылатын жоғары кәсіптік 

білім беру бағдарламасы аталған жоғары кәсіптік дайындық бағыты бойынша мемлекеттік 

білім беру стандартының негізінде еңбек нарығындағы талаптарды ескере отырып әзірленген 

құжаттардың жүйесі болып табылады. Жоғары кәсіптік білім берудің негізгі білім беру 

бағдарламасы аталған  бағыт бойынша білім беру үрдісінің мақсаттарын, күтілетін 

нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен жүзеге асыру технологиясын, бітірушінің білім 

сапасын бағалауды реттейді.  

Қаржы нарығы – қарқынды дамып келе жатқан экономика салаларының бірі. 1990-шы 

жылдардың басында алғашқы коммерциялық банктердің, биржалар мен басқа да қаржылық 

институттардың пайда болу кезеңінен бастап қазіргі заманғы инфрақұрылымның 

қалыптасуына дейін өсті. Қаржылық нарықтың жоғарғы өсу қарқыны қаржы саласында 

теориялық білімдері мен коммерциялық банктерде жұмыс істеудің тәжірибелік дағдыларына 

ие кәсіби біліктілігі жоғары мамандарды қажет ететін жаңа қаржылық институттардың пайда 

болуына алып келді.  

Заманауи университеттік білім берудің маңызды мәселелерінің біріне студенттердің 

дамыған елдерде орын алатын экономикалық үрдістердің мәні туралы біріңғай білім жүйесін 

қалыптастыру болып табылады. Университеттің түлегі экономика және қаржы  саласындағы 

терең қолданбалы білімге ие болып, тәжірибелік қызметте теориялық үлгілерді пайдалана 

білуі керек. 

Қаржылық жүйе кадрлары саласындағы еңбек нарығының қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін университет 5В050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша жоғары 

білімді мамандарды кешенді даярлауды жүзеге асырады. 

Оқыту саласында білім беру бағдарламасының жалпы мақсаттарына келесілер 

жатады: 

- гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық және жаратылыстану 

білімдерінің негіздері саласында дайындау; 

- таңдап алынған қаржылық нарық сегментінде бітірушіге табысты жұмыс істеуге 

мүмкіндік беретін жоғары кәсіптік білім алу;  

- «экономика және бизнес бакалавры» академиялық дәрежесі берілетін қорытынды 

мемлекеттік аттестацияны табысты тапсыру нәтижелері бойынша мамандандыруға сәйкес 

бакалавриат бағдарламасын игеруге білім алушыларды кәсіптік бағыттау; 

- теориялық оқу барысында алған білімдерін тәжірибеде бекіту, түрлі: оқу, тілдік, 

өндірістік және дипломалды кәсіби іс-тәжірибелерді ұйымдастыру және жүргізу нәтижесінде 

тәжірибелік білімдер мен дағдыларды қалыптастыру; 



- келешектегі экономика және қаржы саласы мамандарының тілдік құзіреттіліктерінің 

қалыптасуына мүмкіндік беретін оқу процесінде үш тілді білім беруді пайдалану; 

- студенттерді кәсіби қызметінің аясында міндеттерін тиімді шешуге қажетті жеке 

тұлғалық қасиеттерін тәрбиелеу, көптілді және мәдениетті тұлғаны қалыптастыру. 

Жалпы мақсаттарды нақтылау білім беру бағдарламасының кейінгі мазмұнымен 

жүзеге асырылады және білім беру бағдарламасын игеру нәтижелері ретінде құзыреттілік 

жиынтығында көрсетіледі. 

Бакалаврдың кәсіптік қызмет түрлеріне сәйкес (білім берудің бірінші сатысы) МБББ 

келесі мәселелерді шешеді: 

Мамандық бойынша модульдік білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- кәсіптік саладағы кең ауқымды теориялық және тәжірибелік білімдерді меңгеру; 

- өзін-өзі дамыту әлеуетіне ие, экономиканың өзгеріп отыратын жағдайларына 

жылдам бейімделетін құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу; 

- экономика және қаржы саласында толық, сапалы білім мен кәсіптік 

құзыреттіліктерді меңгерту;  

-  жоғары зияткерлік даму деңгейіне қол жеткізу, сауатты және шешендік 

қабілеттілікті, гуманитарлық мәдениетті, жоғары саналы, этикалық және құқықтық 

нормаларды, ойлау мәденитеті мен еңбекті ғылыми ұйымдастыру қабілеттіліктерін меңгеру; 

- мамандық бойынша барынша жылдам жұмыспен қамтуды қамтамасыз ететін 

бітірушілердің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру; 

- студенттердің жеке білім беру бағдарламаларын таңдау; 

- халықаралық нарықта кәсіптік ұтқырлықты кепілдендіретін ғылымдар іргесіндегі 

фундаменталдық курстарды меңгеру; 

- таңдап алынған білім беру траекториясы бойынша білім алушыларды терең 

теориялық, тәжірибелік және жеке даярлау; 

- еңбек және оқу қызметі үрдісін жеке өзі бақылау мақсатында өзінің барлық 

белсенді өмір сүру аралығында жаңа білімдерге творчестволық ие болуға қажеттіліктер мен 

дағдыларын, білім алушыларға өз бетінше білімін жетілдіру мен дамыту қабілеттерін 

қалыптастыру. 

Ұйымдастыру-басқару қызметі саласында: 

- ұйымның (кәсіпорынның) стратегиясы шегінде еңбек қызметінің үрдістерін бақылау 

және басқару негізіндемемлекеттік қызметте (қаржылық және салық органдарында, 

экономикалық соттарда),қаржылық басқармалар мен кәсіпорындардың бөлімдерінде, 

сақтандыру ұйымдарында, банктерде және басқа да қаржылық мекемелердекәсіптік қызметті 

жүзеге асыру; 

Экономикалық қызмет саласында: 

- қызметті ұйымдастырудың нысандарын, әдістерін, әдістері мен тәсілдерін дамыту 

және түзету қажеттіліктерін кәсіби түсіну; 

- нарықтық шарттардың бағыттарын білу (бағалардың өзгеруі, инфляция деңгейі және 

пайыздық ставкалар); 

- тиісті  экономикалық құрылымның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қаржылық 

көрсеткіштерді пайдалана білу. 

Зерттеу қызметі саласында: 

- жоғарғы оқу орындарының, зертханалардың, өнеркәсіптік кәсіпорындардың зерттеу 

топтарының, корпорациядардың, ғылыми-зерттеу институттардың зерттеу 

бағдарламаларына және аймақтық және халықаралық ғылыми-өндірістік, ғылыми-

техникалық ынтымақтастық шегіндегі бағдарламаларға сәйкес жұмыс жүргізу; 

-  әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұрғыда пікірді қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинау мен іріктеуді  жүргізе білу. 

Есептік-жобалау қызметі саласында: 

- шаруашылық субъектілердің, сақтандыру компаниялардың, екінші деңгейлі 

банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржылық қызметінің стратегиясы мен тактикасын 



әзірлеу; жергілікті бюджеттердің жобалардың және кәсіпорындардың бизнес-жоспарларын 

құру; 

- кәсіпорынның,  сақтандыру ұйымдарының, коммерциялық банктердің қаржылық 

жағдайын бағалау бойынша есептеулерді  жүзеге асыру; 

- инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, қарыз алушылардың несие 

қабілеттілігін  талдау, жаңа өнім түрлерін, инновацияларды, технологияларды, ноу-хауды 

қаржыландырудың қосымша көздерін тартуды негіздеу; 

- бағалы  қағаздар нарығы портфелінің тиімділігін бағалау, капиталдың  құрылымын 

оңтайландыру.   

Талдау қызметі саласында: 

- басқару нысанының берген тапсырмаларын орындау тиімділігін талдау және 

бағалау. 

Кеңес беру қызметі саласында: 

- салық салу, бюджет және қаржы нарығының қызметі бойынша кеңес беру. 

 

1.2 Білім беру бағдарламасына сипаттама 

 

Осы білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.08.2013 жылғы 

№1080 Қауылысымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғарғы білім стандарты, 

типтік оқу жоспарнегізінде,ұлттық біліктілік шеңбері және кәсіби стандарттарға сәйкес, 

Дублин дискрипторларымен және Европалық біліктілік шеңбері құжаттарымен келісіліп, 

аймақтық еңбек нарығы қажеттіліктерін ескере отырып әзірленген.  

5В050900 – «Қаржы» білім беру бағдарламасы «Әлеуметтік ғылымдар, экономика 

және бизнес»  дайындық бағыты бойынша бітіруші маманға қажетті негізгі құзыреттіліктерді 

қалыптастыруда жаңа тұжырымдамаларды қарастырады.  

Білім беру бағдарламасы зерттеу, ұйымдастырушылық-басқару, есептеу-жобалау, 

білім беру, экономикалық, талдау, кеңес беру жұмыстарын орындау мақсатында дайындауға 

бағытталған.  

Білім беру бағдарламасы жоғары білім берудің ұлттық жүйесін Болон үрдісіне бірігу 

шарттары мен мүмкіндіктерін құруға бағытталған, бұл оның еуропалық және халықаралық 

білім кеңістігіне үйлесуіне мүмкіндік береді.  

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының халықаралық 

деңгейде танылуына, білім алушылардың және білім беру ұйымының профессор-оқытушы 

құрамының академиялық ұтқырлығы үшін жағдайлар жасауға, сонымен қатар білім сапасын 

жоғарылатуға мүмкіндік береді.  

5В050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша бакалавриаттың кәсіби білім беру 

бағдарламасы дайындық бағытына сәйкес жоғарғы оқу орнымен жүзеге асырылатын білім 

беру бағдарламасын игеруге қойылатын талаптарды анықтайтын оқу-әдістемелік құжаттар 

мен материалдардың кешені болып табылады.  

Білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің 

талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлау үлгісінің құзыреттіліктерінің негізінде 

әзірленген. 

5В050900 – «Қаржы» мамандығының білім беру бағдарламасы бойынша кадрлерді 

дайындау келесі траекториялар бойынша жүзеге асады: 

А. Банк ісі; 

Б. Салық және салық салу; 

В. Сақтандыру ісі. 

МБББ игеру мерзімі күндізгі оқу түрі үшін жалпы орта білімнің негізінде Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 23.08.2012 ж. №1080 Қаулысымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға 

міндетті жоғары білімнің стандарттарына және ҚР БҒМ 16.08.2013 ж. «Жоғары және жоғары 

білімнен кейінгі білім мамандықтары бойынша типтік оқу жоспарларын бекіту туралы» 



№ 343 бұйрығымен бекітілген 5В050900 – «Қаржы»мамандығының Типтік оқу жоспарына 

сәйкес 4 жыл құрайды. 

 

 

1.3 Мамандарды болашақта жұмысқа орналастыру 

 

5В050900 – «Қаржы» мамандығын бітірушілер келесі ұйымдар мен мекемелерде 

жұмысқа орналасу мүмкіндіктері бар:  

- республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар; 

- ҚР Қаржы министрлігі; 

- ҚР Экономикалық даму және сауда министрлігі; 

- ҚР Ұлттық Банкі; 

- ҚР Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау 

жөніндегі Агенттік; 

- министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері; 

- банктер; 

- сақтандыру, зейнетақы, ипотекалық және лизингтік компаниялар; 

- ломбардтар, несиелік серіктестіктер; 

- биржалар; 

- бюджеттік мекемелер мен ұйымдар; 

- инвестициялық қорлар; 

- түрлі ұйымдастыру-құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілер; 

- экономикалық соттар; 

- Экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес Агенттігі (Қаржы 

полициясы); 

- ғылыми-зерттеу ұйымдары. 

 

            1.4    Бітірушілерге біліктілік сипаттамасы 

 

1.4.1 Кәсіби қызмет нысаны 

Экономика және бизнес бакалаврының кәсіптік қызмет объектілері болып келесілер 

табылады: республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар: ҚР Қаржы 

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

нарығы және қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау жөніндегі Агенттік, 

министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері, банктер,   сақтандыру, 

зейнетақы, ипотекалық және лизингтік компаниялар, ломбардтар, несиелік серіктестіктер, 

биржалар, бюджеттік мекемелер мен ұйымдар, инвестициялық қорлар, түрлі ұйымдастыру-

құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілер, экономикалық соттар, Экономикалық 

қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес Агенттігі (Қаржы полициясы), ғылыми-зерттеу 

ұйымдары. 

 

1.4.2 Кәсіби қызмет саласы 

Экономика және бизнес бакалаврының кәсіптік қызмет аясы болып ұйымдастыру-

басқарушылық, экономикалық, зерттеу, есептеу-жобалау, білім беру, талдау және кеңес беру 

салалары табылады.  

Көптілді білім алу болашақ мамандарға басқа тілді кәсіби қызметті тиімді жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді, яғни инновациялық жобаларға қатысу, мамандандырылған 

шетелдік әдебиеттермен жұмыс жасау, шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасу. 

 

1.4.3 Кәсіби қызмет мәні 

Экономика және бизнес бакалаврының кәсіптік қызметінің пәніне келесілер жатады:  



- қаржы-несие саясаты стратегиясының бағыттарын анықтау және оны жүзеге асыру 

тетіктерін қалыптастыру, қаржылық байланыстарды ұйымдастыру, қаржылық-экономикалық 

үрдістерді жоспарлау, бюджеттеу, болжау дағдыларын игеру; 

- қаржы, сақтандыру нарықтары қатысушыларының есептіліктерін құрастыру, 

валюта-несиелік реттеу және төлем балансын құрастыру әдістемелерін меңгеру, қаржылық 

ұйымдардың халықаралық тәжірибесін және оны отандық тәжірибеге бейімдеуді зерттеу, 

келісім-шарттар мен басқа да заңды құжаттарды құрастыру әдістемесін меңгеру. 

 

1.4.4 Кәсіби қызмет түрі 

5В050900 – «Қаржы» мамандығының бакалавры еңбек нарығының талаптарын ескере 

отырып келесі кәсіптік қызмет түрлерін орындай алады: 

- экономикалық; 

- ұйымдастыру-басқарушылық; 

- өндірістік-технологиялық;  

- есептік-жобалау; 

- зерттеу; 

- білім беру (педагогикалық); 

- талдамалық; 

- кеңес беру; 

- құқықтық. 

 

1.4.5 Кәсіби қызметтің функциялары 

Экономика және бизнес бакалаврының кәсіптік қызмет функцияларына келесілер 

жатады: 

- есептік және статистикалық ақпаратты жинақтау, мәліметтерді өңдеу және оны 

басшылармен, инвесторлармен, кредиторлармен, ішкі және сыртық пайдаланушылармен  

басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдануға дайындау; 

- қаржыландыру, несиелеу, қарыз алу, баға белгілеу, инвестициялау, өндірістік 

әдістер бойынша баламалы шешімдерді талдау және бағалау;  

- кәсіпорындар мен мемлекеттік және жеке сектордағы мекемелердің, бүкіл 

экономиканың қаржылық және қаржы-шаруашылық қызметін басқару және бақылау; 

- қаржы-несиелік қатынастарды ұйымдастыру мен басқарудың нормативтік актілерге 

сәйкестігін тексеру, кеңес беру қызметін көрсету; 

- экономикалық агенттер арасындағы қаржылық қатынастарды реттейтін 

нормативтік актілердің  жобаларын талдау мен әзірлеуге қатысу; 

-  жеке кәсіптік өсу үшін өзіндік талдау және өз бетінше білім алу дағдыларына ие 

болу; 

 

- экономика мен қаржы саласындағы оқу және ғылыми әдебиеттерді зерттеу және 

талдау. 

 

1.4.6 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

Экономика және бизнес бакалаврының кәсіптік қызметінің типтік мәселелеріне 

жатады: 

- кәсіптік саладағы кең ауқымды теориялық және тәжірибелік білімдерді меңгеру; 

- өзін-өзі дамыту әлеуетіне ие, экономиканың өзгеріп отыратын жағдайларына 

жылдам бейімделетін құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу; 

- қаржы, ақша-несие қатынастарын реттейтін нормативтік-заңнамалық актілердің 

орындалуын қамтамасыз ету; 

- кәсіптік қызметтің барлық салаларында қаржылық тәртіптің сақталуын бақылау; 

- құрылымдық бөлімшелердегі қаржыны оңтайлы  ұйымдастыру; 



- шаруашылық субъектілердің, несие ұйымдарының, банк мекемелерінің, 

сақтандыру және зейнетақы компанияларының қызметінде қаржы менеджментін пайдалану; 

- бюджеттік жоспарлау және бюджет шығындарының тиімділігін бағалау; 

- мониоринг және қаржылық тәуекелдерді басқару; 

- бағалы қағаздар портфетін басқару және оның құрылымын оңтайландыру; 

- жоғары жалпы интеллектуалдық даму деңгейіне ие болу, сауатты және  озық 

сөйлей алу, гуманитарлық мәдениет, жоғары моральдық, этикалық және құқықтық 

нормаларға, ойлау мәдениеті мен еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларына ие болу; 

- көптілді бағдарламаны іске асыру аясында мемлекеттік, орыс және шетел тілдерін 

меңгеру; 

- творчествалық әлеуетті, бастамалар мен жаңалықтарды дамыту; 

-   көпдеңгейлі білім берудің келесі сатысында студенттің білім алуын жалғастыру. 

 

1.4.7 Кәсіби қызметтің бағыттары: 

5В050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалаврларының 

кәсіптік қызметі заң шығарушы саласында талдау және әзірлеу қызметіне қатысуымен; 

қосымша компьютерлік, басқару дағдыларын, Publicspeaking, Timemanagement дағдыларын 

қалыптастырумен қаржыны, қаржылық, ақша-несие институттарын, сақтандыру, зейнетақы, 

инвестициялық компанияларды ұйымдастырумен, жоспарлаумен, реттеумен, бақылаумен  

және басқарумен байланысты, сонымен қатар ұлттық экономиканың, жалпы білім беру және 

орта кәсіптік білім беру (педагогикалық) мекемелердің барлық салалары мен буындарындағы 

зерттеу, инновациялық, жобалық, кеңес беру, талдау қызметтерін қамтиды.  

 

1.4.8 Кәсіби қызмет мазмұны 

5В050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша бакалаврдың кәсіби қызмет мазмұны білім 

беру траекториясы ішінде былай болады: 

«Банк ісі»: коммерциялық құрылымдардың бизнес-жоспарын құрастыра білу, басқару 

білу; шаруашылық жүргізуші субъектілердің, қаржы-несие ұйымдарының қаржылық 

қызметін басқару, талдау және бақылай білу; қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді 

ұйымдастыру; мемлекеттік қаржыны және корпорация қаржысын ұйымдастыру; салық-

бюджеттік және ақша-несие саясатының стратегиясы мен тактикасын әзірлеу және енгізу; 

инвестициялық жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу; құқықтық кеңес беру, 

кәсіпкерлік субъектілеріне кеңес беру қызметтерін ұсыну; банк қызметін ұйымдастыру және 

несие түрлерін, нысандарын және әдістерін дамыту; қаржы нарығын ұйымдастыру мен 

қалыптастырудағы кәсіби қызмет. 

«Салық және салық салу»: коммерциялық құрылымдардың бизнес-жоспарын 

құрастыра білу, басқару білу; қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру, 

салық ұйымдарындағы тәжірибелік жұмыс; кәсіптік қызмет саласында инновациялық 

технологияларды енгізу; салық салуды ұйымдастыру, салықтық әкімшіліктендіруді жүзеге 

асыру және түсімдердің бюджетке толық және уақтылы түсуін бақылау; инвестициялық 

жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу; шаруашылық жүргізуші субъектілердің, 

қаржы-несиелік мекемелердің қаржылық қызметін басқару, талдау және бақылау; заңды 

кеңес беру, кәсіпкерлік субъектілеріне кеңес беру қызметтерін ұсыну; қаржы нарығын 

ұйымдастыру мен қалыптастырудағы кәсіби қызмет; шаруашылық жүргізуші субъектілердің, 

несиелік мекемелердің, банк мекемелерінің, сақтандыру және зейнетақы компанияларының 

қызметінде қаржы менеджментін қолдану.   

«Сақтандыру ісі»: коммерциялық құрылымдардың бизнес-жоспарын құрастыра білу, 

басқару білу; шаруашылық жүргізуші субъектілердің, қаржы-несие ұйымдарының қаржылық 

қызметін басқару, талдау және бақылай білу; кәсіптік қызмет саласында инновациялық 

технологияларды енгізу; салық-бюджеттік және ақша-несие саясатының стратегиясы мен 

тактикасын әзірлеу және енгізу; шаруашылық жүргізуші субъектілерге құқықтық кеңес беру 

қызметтерін көрсету; сапалы сақтандыру қызметтерін ұсыну, сақтандыру және зейнетақы 



нарығын кеңейту; шаруашылық жүргізуші субъектілердің, несиелік мекемелердің, банк 

мекемелерінің, сақтандыру және зейнетақы компанияларының қызметінде қаржы 

менеджментін қолдану. 

  



2  Оқыту нәтижесі және негізгі құзырет 

 

Бітірушінің негізгі құзыреттіліктері жалпы білімділікке қойылатын талаптардың, 

әлеуметтік-этикалық құзыреттіліктердің, ұйымдастыру-басқарушылық және кәсіптік 

құзыреттіліктердің негізінде қалыптасады. 

Дублин дескрипторларын ескере отырып 5В050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша  

экономика және бизнес бакалавры оқыту нәтижелері  бойынша білуі тиіс: 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

– біліктілігі және экономикалық ойлау мәдениеті жоғары бітірушіні қалыптастыруға 

ықпал ететін ғылыми-жаратылыстану пәндер саласындағы базалық негіздері 

менэкономикалық пәндер саласындағы (микро-, макроэкономика,  экономикалық 

теорияжәне и т.д.) білімдер;  

– қоғамдық нормаларға негізделген құндылықтарды және оларды өзінің кәсіптік 

қызметінде басшылыққа алу; 

– экономикалық заңдылықтардың негіздерін, менеджмент, маркетинг, қаржы және т.б. 

туралы ғылыми түсініктерді қалыптастыру; 

– экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістері, мемлекеттік сектордың 

экономикадағы ролі; 

– ҚР Конституциясының негіздері, Қазақстан Республикасындағы және халықаралық 

қатынастардағы шаруашылық үрдістерді реттейтін заңнамалық нормалар; 

– нақты субъект және қоғам, адам және қоршаған орта арасындағы тұлғааралық 

қатынастарды реттейтін этикалық және құқықтық; 

– біліктілігі және экономикалық ойлау мәдениеті жоғары бітірушіні қалыптастыруға 

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

білімдер;  

– қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастырудың негіздері, қаржы-банк 

жүйесінің әрекет етуінің теориялық және тәжірибелік тұстары, мемлекеттік қаржыны 

және корпорациялардың қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі, сонымен 

қатар нарықты реттеу үшін қаржы-несиелік құралдарды пайдаланудың әлемдік 

тәжірибесін; 

– қоғамның дамуы, мәдениеттің, өркениеттің, әлеуметтік тәжірибе нысандарының көп 

түрлігі;   

– жеке тұлға мен әлеуметтік тұлғаның өзара байланысты қарастыратын қоғамдық 

құрылыстың объективті заңдары; 

– отандық және әлемдік экономиканың дамуының қазіргі беталысымен өзара байланыста 

болатын экономикалық ғылымның теориялық-әдістемелік негіздері; 

– экономиканың жаһандануы жағдайында отандық тәжірибеде халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттарын қолдану;  

– әлемдік саяси, әлеуметтік, экономикалық үрдістер; 

– халықаралық экономикалық ұйымдар қызметінің мақсаттары мен мәселелері (ДСҰ, 

ХВҚ, ЕҚ және т.б.); 

– оқу, тілді, өндірістік және дипломалды іс-тәжірибелердің келешектегі кәсіби қызметі 

үшін мақсаттары, міндеттерін, мазмұндары мен мәндерін түсіну; 

– ұйымдастыру-басқару қызметінің негіздерін. 

Білімді қолдану және түсіну (Дескриптор В):  

– қазіргі заманғы ақпарат ағындарына бағытталу және қарқынды өзгеретін құбылыстар 

мен әлемдік экономикадағы үрдістерге бейімделу; 

– белгісіздік және экономикалық тәуекелділік жағдайында экономикалық сипаттағы 

шешімдерді қабылдау;  

–  бизнес-жоспарларды, экономикалық даму болжамдарын құрастыру; 



– әлемде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық үрдістерді бағалау және талдау, 

өнеркәсіптік дамыған елдердің алдыңғы қатарлы тәжірибесін  Қазақстанның 

экономикасына ендіру; 

– барлық түрдегі ақпаратпен жұмыс істеу кезінде заманауи ақпараттық технологияларды 

қолдана отырып оны өңдеу мен сақтауды ұйымдастыру; 

– кәсіптік функцияларды жүзеге асырумен байланысты мақсаттарды белгілеп, мәселелерді 

айқындау;  

– типтік және стандарттық емес есептерді шешу, талдау қабілетін талап ететін 

қызметтерде жұмыс істей білу; 

– ақша, несие, қаржы, құқық теориялары туралы білімді өзіндік тәжірибелік қызметте 

пайдалану; 

– ҚР-ның заңнамалық актілерімен және халықаралық құқық нормаларымен қарастырылған 

құқықтық өріс шегінде жүйенің, органның, шаруашылық субъектінің тұрақты әрекет етуі 

үшін қаржылық-құқықтық тетіктердің нысандары мен әдістерін қолдану;  

– қаржылық институттар мен банк жүйесінде кез келген қаржылық-несиелік мекеменің 

орнын бағалау; 

– шаруашылық тәжірибеде экономикалық талдау әдістерін қолдану; 

– жағымды шетелдік тәжірибені қорытындылау және отандық жағдайларға бейімдеу; 

– қазақ, орыс жәнеағылшын тілдерінде негізгі экономикалық түсініктерге салыстырмалы 

талдау жүргізу. 

Пікірін білдіру  (Дескриптор С):  

– экономикалық, қаржылық және салықтық жұмыстарды жүзеге асыру кезінде; 

– экономикалық ғылымның заңдылықтарын және даму беталысын ескере отырып 

оңтайлы, тиімді шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру кезінде; 

– қаржылық операцияларды ұйымдастыру үрдісінде жүргізілген жұмыстарды талдау 

кезінде; 

– нормативтік құжаттар мен қаржыгерлердің тәжірибесін талдау кезінде; 

– экономикалық құбылыстарды талдау және бір жүйеге келтіру кезінде;  

– экономикалық ғылымның қазіргі заманғы даму беталысы саласындағы зерттеулердің 

сапасын бағалаған кезде; 

– әлеуметтік баламаларды жауапкершілікпен таңдаған кезде.  

Байланыс саласындағы дағдылары (Дескриптор D): 

– түрлі экономикалық жағдайларда дұрыс бағыт таңдау, командада жұмыс істеу 

қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс ұстану, жаңа шешімдерді ұсыну; 

– келісімділікке қол жеткізе білу, өз пікірін ұжымның пікірімен ұштастыра білу; 

– іскерлік этика нормаларын сақтау, өзін-өзі ұстаудың этикалық және саналық 

нормаларын ұстану; 

– берілетін ақпараттың мәнін жоғалтпай, тиімді коммуникацияларды құру;  

– шетел тілінде диалог ұйымдастыра білу;  

– ашық түрдегі баяндамалар жасаған кезде сөйлеу мәдениетінің ережелерін сақтау; 

– экономикалық тақырыптарда жарыссөздер кезінде өзіндік позициясын дәлелдеу 

қабілеттілігі;   

– шешендік өнерді, ауызша және жазбаша сөз сауаттылығын меңгеру, өз жұмысының 

нәтижелерін ашық баяндай білу, білім алушыларды ынталандыру мақсатында 

презентацияның түрлері мен әдістерін іріктеп алу, олардың экономикалық пәндерді оқу 

қызығушылығын дамыту; 

– қаржы саласындағы бірлескен ғылыми зерттеулерді жүргізу кезінде командада 

әлеуметтік әрекеттесуді тиімді жүзеге асыру қабілеттілігі; 

– әртүрлі деңгейдегі конференциялар, сөз жарыстарда, семинарларда шетел тілінде сол 

тілдегі шетелдік әріптестермен диалог ұйымдастыру; 

– конструктивті диалогты жүргізу дағдыларын меңгеру; 



– ұтқырлық және иілгіштік тәсілдерін меңгеру, келіссөзге жету, өз пікірін ұжымның 

пікірімен санасу; 

– мамандарға және  өзге сала қызметкерлеріне ақпаратты, идеяны, мәселелер мен 

шешімдерді жеткізе білу. 

Білім беру саласындағы дағдылары (Дескриптор Е): 

– күнделікті кәсіптік қызметке қажетті жаңа білімдерді күнделікті алу (кәсіптікпрактика, 

бизнес-жоспарлау, диплом жұмысын жазу); 

– кейінгі оқу үшін қажетті материалдарды өзіндік зерттеу, анықтау құрылымдау және 

жүйелеу; 

– ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өңдеу және бағалау;  

– кәсіби тәжірибелерді өту мерзімінде алынған біліктіліктер мен дағдыларды келешекте 

жетілдіру, 

– өзіндік қызмет нәтижелерін және рефлексияны бағалау қабілеттілігі; 

– қажетті ақпаратты өздігінше іздеу, талдау және іріктеу, оны ұйымдастыру, өңдеу, сақтау 

және ұсыну қабілеттілігі; 

– экстрафункционалдық және поликәсіптік білім мен қабілеттіліктерге ие болу арқылы 

жағдайлар өзгерген кезде жылдам бейімделу қабілеттілігі, қазақ мәдениетінің 

(менталитетінің) қазақстандық рухани құндылықтардың, өзге мәдениеттер мен білім 

кеңістіктерінің шегінде кәсіптік-ұтқырлық қасиеттерін жүзеге асыру; 

– өзіндік білім алу және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларына ие болу; 

– күнделікті кәсіптік қызметке және білім алуды магистратурада жалғастыру үшін қажетті 

жаңа білімді меңгеру дағдыларын игеру; 

– өзін-өзі дамытуға, өзіндік білім алуға, біліктілігін жоғарылатуға және кәсіптік шеберлігін 

жоғарылатуға ұмтылу. 

 

 

5В050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры  

құзыретіне ие болу керек: 

 

 Әмбебап  құзыреттер  (ӘҚ): 

 

ӘҚ-1 Тілдер саласында құзырет 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілін меңгеру. 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты түсіндіре білу. 

-  Ағымдағы құжатты мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты құрастыра білу. 

- Конструктивтік сұхбат құра білу және дағдылану, қоғамда  полимәдениетті, 

полиэтикалы және көпконфессиональді араласу, ынтымақтастыққа қабілетті болу. 

- Кәсіби халықаралық сұхбатта қалыптасқан мамандандырылған терминология аясында 

коммуникация құралы ретінде шет тілін игеру. 

 

ӘҚ-2 Компьютерлік құзырет 

- Заманауи техниканы қолдана білуде машықтануға қабілеттілігі. 

- Кәсіби қызметі саласында бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпараттық технологиямен  

қолдана білу қабілеттілігі. 

- Заманауи ақпарат және ақпараттық технология құралдарын игеру. 

- Керекті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу, оны өзгерту, сақтау және қайта жібере 

білуді меңгеру. 

- Ақпарат және білімді интерактивті қолдана білу. 

- Негізгі ақпараттық құралдар мен жолдары, әрекеттестікті,ақпаратты алу, сақтау, өңдеу,  

түсіндіруді меңгеру, ақпараттық-коммуникациялармен  технологиялармен жұмыс істеуге 

машықтану; ақпаратты жинақтау және қабылдауға қабілетті болу, оған жетудің жолы мен 

мақсатын белгілеу. 



ӘҚ-3 Оқу құзыреті 

- Оқуға қабілетті болуы және  жаңа білімді табиғи-ғылымдық және техникалық пәндер 

саласынан алу, білімді кәсіби деңгейде қолдану және түсіну. 

- Күнделікті кәсіби қызметке және ары қарай білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа 

білімді алуға машықтана білу. 

- Әр түрлі дерек көздерінен ақпаратты табу, өңдеу және талдай білу.  

- Ақпараттың сенімділігі мен дәйектігін бағалауға қабілетті болу және соның негізінде 

әрекет ету. 

 

ӘҚ-4 Әлеуметтік құзырет 

- Қазақстан Республикасының нормативтік актілері мен мемлекеттік жобаланған 

құжаттарды өз қызметінде  қолдануға қабілетті болу. 

- Қазақстан Республикасының негізгі заңдылықтары мен құқықтық жүйесін білу. 

- Қоғамның әлеуметтік дамудағы беталысын білуге қабілеттілік. 

- Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды қолдана білуге қабілеттілік. 

- Мәселелерді анықтау, қалыптастыру және шешуге қабілетті болу. 

-  Отан сүйгіштік, құрметтеу және ашық болу қасиеттерін білдіру қабілеттілігі. 

 

ӘҚ-5 Этикалық құзырет 

- Базалық мәдениет құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтық және адамгершілік 

қасиеттерге ие болу. 

- Этикалық нормаларға сәйкес әрекет етуге қабілетті болу. 

- Басты кәсіби қасиеттерге ие болу, жұмыс беруші тарапынан болған барлық заманауи 

талаптарға жауап беру. 

- Іскерлік этика нормасын сақтауға қабілетті болу, өзін ұстауда этикалық және нормалық 

қасиеттерге ие болу. 

- Әр түрлі әлеуметтік жағдайларда бағдарлануға қабілеттілік. 

- Кәсіби этикалық талаптарды білу және осы талаптарға  сәйкес әрекет етуге дайын болу; 

этикалық өзін ұстауда артқа шегінбеуге қабілетті болу, өзге тұлғаларға да қатысты солай 

әрекет ету; этикалық өзін ұстау ережесін сақтауда азаматтық жауапты және талап етуші бола 

білу. 

 

ӘҚ-6 Кәсіпкерлік және экономикалық құзырет  

- Экономиканың мемлекеттік сектордағы орнын білу, экономиканың мемлекеттік реттеу 

әдістері мен мақсатын түсіну, білу. 

- Негізгі экономикалық түсінік болу, қаржы, маркетинг және менеджмент туралы түсінік 

болуы. 

- Инновациялық қызметке қабілетті болу. 

- Ресурс қажеттіліктерін бағалауға қабілетті болу және оларды кәсіби мәселелерді 

шешуде қолдануды жоспарлай білу. 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдануға қабілетті болу. 

- Кәсіпкерлікке және ықылас танытуға қабілетті болу. 

 

ӘҚ-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзырет 

- Ықылас таныта білу және мәселені ұйымдастырушылық-басқарушылық шешім таба 

білу. 

- Өз бетінше ұйымдастыру және жоспарлау қабілеттілігі. 

- Ұжыммен жұмыс істеу кезінде кәсіптік мәселелерді шешудің түрлі нұсқаларын өз 

бетінше дайындау және жүзеге асыру қабілеттілігі. 

- Қоршаған ортаны күзетуге және қорғау сұрақтарына жауапкершілікпен қарау. 



- Мақсат қоя білу және оған жетуге қабілетті болу. 

- Өзара әрекеттестікке ықылас таныту және нәтижесіне жауапкерлікпен қарауға қабілетті 

болу. 

- Өмірдің және қызметтің әр түрлі салаларында алынған қабілеттілік пен білімді қолдана 

отырып жаңа идеяларды туғызу және оларды жүзеге асыру.  

- Қоршаған ортаны басқару және түсінуге, мәселені шешуге және мәселелерді шеше 

білуге қабілетті болу. 

- Ақпараттық жүйемен және мәліметтермен жұмыс істеуге қабілетті болу. 

 

ӘҚ-8 Коммуникациялық құзырет 

- Топта жұмыс істей білу, өзінің көзқарасын нақты білдіру және жаңа ұсыныстар жасауға 

қабілетті болу. 

- Жанжалды шеше білуге және келіссөздер жүргізуге қабілетті болу. 

- Ұжым мен өз пікірін ұштастыра білу ,мәмлеге келуге  қабілетті болу. 

- Шешім қабылдауға және өзіне жауапкершілік алуға қабілетті болу, бірлесіп шешім 

қабылдауға қатысу. 

- Ұжымның жұмысына дайын болу, өзінің шығармашылық міндеттерін орындау және 

ұжымның басқа мүшелерімен араласу. 

 

ӘҚ-9 Құндылықтар және мәдениетаралық құзыретіліктер 

- Өзге мәдениет және дін өкілдерімен тиімді қарым-қатынас жасау. 

- Әлемнің өзге халықтарының салтына және мәдениетіне шыдамды болу. 

- Ұлттық мәдениет құндылықтарын сезіну, тарихи мұраға және мәдени салт-дәстүрге 

құрметпен және ұқыптылықпен қарым-қатынас жасау. 

- Әр түрлі этномәдениет және діндерге шыдамды болу. 

- Қоғамдық пікірге, салтқа, дәстүрге, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-

мәдени құндылықтарды білу және өз қызметінде қолдануға бағыт алу. 

 

ӘҚ-10 Үдемелі ауысушы динамизм мен белгісіздік жағдайында географиялық және 

әлеуметтік МБББильділікке, әлеуметтік, экономикалық және кәсіби рөлдердің 

ауысуына дайын болу 

- Заманауи ақпараттық ағымға бағдар алуға қабілетті болу және әлемдік экономикалық 

үрдістерге және динамикалық өзгерістер пайда болуға бейімді болу. 

- Өз қызметіне байланысты әр түрлі жағдайларда икемді және МБББильді болу. 

- Қауіпті және белгісіздік жағдайда экономикалық және ұйымдастырушы сипатта шешім 

қабылдауға қабілетті болу.  

- Жиналған тәжірибені сыни қабылдау және қайта ойлау, оны өзінің әлеуметтік және 

кәсіби қызметінде қолдану. 

- Халықаралық салада өз қызметін өндірістік және қолданбалы жүзеге асыруға қабілетті 

болу. 

- Жаңа әлеуметтік,экономикалық,саяси және мәдени жағдайларға қабілетті болу. 

- Өзгерістерге икемді жауап беру және өзіне қисынды тәуекелділік алу. 

 

 Кәсіби құзырет (КҚ): 

 

КҚ-1 Есептік-экономикалық құзыреттіліктер 

- Әлеуметтік-экономикалық үрдістерді реттеуде экономикалық категорияларды қолдану 

қабілеттілігі. 

- Қаржы-несие саясаты стратегиясының негізгі бағыттарын анықтау және оны жүзеге 

асыру тетіктерін қалыптастыру. 



- Қаржылық, сақтандыру нарықтары қатысушыларының есептіліктерін құрастыру 

қабілеттілігі. 

- Жалпыәлемдік сипаттағы әдістер мен құралдарды пайдалана отырып жұмыс істеу 

қабілеттілігі, бизнесті жүргізуде, түрлі ақпараттарды қолдану тұсында этикалық 

құндылықтарды сақтау. 

- Шаруашылық субъектілердің, сақтандыру компаниялардың, екінші деңгейлі 

банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржылық қызметінің стратегиясы мен тактикасын 

әзірлеу, жергілікті бюджеттердің жобаларын, кәсіпорындардың бизнес-жоспарларын 

құрастыру, кәсіпорынның, сақтандыру компанияларының, коммерциялық банктердің 

қаржылық жағдайын бағалау бойынша есептеулерді жүргізу. 

- Шаруашылық субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерін есептеуге қажетті бастапқы мәліметтерді жинау және талдау 

қабілеттілігі. 

- Шаруашылық субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді  типтік әдістемелер мен іс жүзіндегі нормативтік-құқықтық 

базаның негізінде есептеу қабілеттілігі. 

- Экономикалық жоспарларды құру үшін қажетті есептеулерді орындау, оларды ұйымда 

қабылданған стандарттарға сәйкес негіздеу және жұмыс нәтижелерін ұсыну қабілеттілігі. 

 

КҚ-2 Талдамалық, ғылыми-зерттеу құзыреттіліктері 

- Жаңа идеяларды игеру, бизнестің жаңа жағдайларына бейімделу қабілеттілігі. 

- Новаторлық идеяларды, өзіндік гипотезаларды ұсыну, өзінің интеллектулдық және 

жалпымәдени деңгейін үнемі дамыту, іздену, талдау, ақпаратты қорытындылау және 

жүйелеу, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізудің оңтайлы жолдарын таңдау 

қабілеттілігі. 

- Экономикалық есептерді шешу үшін қажетті мәліметтерді жинау, талдау және өңдеу 

қабілеттілігі. 

- Қойылған мәселелерге байланысты экономикалық мәліметтерді өңдеу үшін құралдарды 

таңдау, есептеулердің нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу 

қабілеттілігі. 

- Экономикалық үрдістер мен құбылыстарды бейнелеу негізінде стандартты теориялық 

және экономикалық үлгілерді құру, алынған нәтижелерді талдау және мазмұнын түсіндіру 

қабілеттілігі. 

- Түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың 

есептіліктерінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік, және басқа да ақпаратты талдау және 

түсіндіру, алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану қабілеттілігі. 

- Әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік 

статистика мәліметтерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың 

өзгеру беталысын анықтау қабілеттілігі. 

- Отандық және шетелдік ақпарат көздерін пайдалана отырып қажетті мәліметтерді 

жинау, талдау және ақпараттық шолу немесе талдамалық есепті дайындау қабілеттілігі. 

- Талдамалық және зерттеу есептерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды пайдалану қабілеттілігі.  

 

КҚ-3 Басқарушылық құзыреттіліктер 

- Қойылған мәселелерді шешу үшін өзіне жауапкершілік алу, оған басқаларды тарту, қол 

астындағыларын қолдау және жұмысқа қажетті заттармен қамтамасыз ету қабілеттілігі. 

- Күнделікті мәселелерді, әсіресе тұлғааралық шиеленістерді сабырлы, саналы, 

творчестволық тұрғыда шешу қабілеттілігі. 

- Қаржы және несие, құқықтану, бухгалтерлік есеп және бақылау, шаруашылық қызметті 

талдау, статистика, кәсіпкерлік пен коммерцияның, аудиттің, бағалы қағаздар нарығының, 



маркетинг пен менеджменттің, экономика-математикалық модельдеудің, арнайы қаржы-

несиелік және құқықтық пәндер саласындағы кәсіби білім мен дағдыларын пайдалану 

қабілеттілігі. 

- Қаржы-бюджет саласындағы, банк және сақтандыру ісіндегі, салық салудағы, қор және 

валюта нарықтарындағы, заң қызметтеріндегі тәжірибелік жұмыстарды үнемі өзгеріп 

отыратын экономикалық коньюнктура жағдайында жүргізу қабілеттілігі.  

- Ақпарат ағындарында бағытты ұстану, белгілі бір критерий бойынша ақпарат көздерін 

табу және жүйелеу, ақпаратты алудың, қайта құрудың, сақтаудың оңтайлы тәсілдерін 

пайдалану, интеллектуалдық-танымдық қызмет жағдайларында олардың өзектілігін арттыру 

қабілеттілігі. 

- Нақты экономикалық жобаны жүзеге асыру үшін құрылған кіші топ қызметін 

ұйымдастыру қабілеттілігі. 

- Коммуникативтік есептерді шығару үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды пайдалану қабілеттілігі. 

- Басқару шешімдерінің ұсынылған нұсқаларын бағалау және әлеуметтік-экономикалық 

тиімділік критерийлерін, тәуекелділіктер мен мүмкін болатын әлеуметтік-экономикалық 

салдарын ескере отырып оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу 

қабілеттілігі. 

 

КҚ-4Арнайы құзыреттіліктер 

- Шаруашылық субъектілердің ағымдағы қаржы-экономикалық қызметін жүзеге асыру 

бойынша кәсіптік міндеттерді орындау, қазіргі заманғы қаржылық және несиелік өнімдер 

мен қызметтерді әзірлеу және ұсыну қабілеттілігі. 

- Қаржы және ақша-несие қатынастары саласында тиісті құзыреттіліктерге ие 

мемлекеттік және басқа да органдардың лауазымды тұлғаларының қызметтерін жүзеге 

асыру қабілеттілігі. 

- Стратегиялық, ағымдағы және оперативтік болжамдарды, жоспарларды, бюджеттерді 

әзірлеуді ақпараттық-талдамалық қамтамасыз етуді дайындау, олардың орындалу 

барысының мониторингін, талдауын және бақылауын жүзеге асыру қабілеттілігі. 

- Тәуекелділіктерді талдау және бағалау, оларды төмендету бойынша іс-шараларды 

жүзеге асыру, тәуекелдерді бағалау, қаржылық жоғалтуларды төмендету үшін қаржылық 

ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалау қабілеттілігі. 

- Орындалатын операциялардың шеңбері бойынша басқару шешімдерін қабылдауды 

негіздеу қабілеттілігі. 

- Кәсіпорындар мен ұйымдардың, сонымен қатар мемлекеттік билік органдары мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қаржы-шаруашылық қызметін жетілдіру бойынша 

нұсқауларды әзірлеу және жүзеге асыру қабілеттілігі. 

- Қазақстан Республикасындағы қаржылық-несиелік тетіктерді жетілдіру мақсатында 

шетелдік тәжірибені пайдалану қабілеттілігі.  

 

КҚ-5Қалыптастырушы (кәсіптік)құзыреттілік 

- Біліктілігі және ойлау мәдениеті жоғары тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін 

ғылыми-жаратылыстану пәндер (әлеуметтік және гуманитарлық) саласындағы базалық 

білімдерді игеру. 

- Заманауи техникамен, жаңа ақпараттық және мультимедиялық технологиялармен 

(электрондық пошта, Интернет) жұмыс істеу дағдыларын игеру. 

- Өзінің кәсіптік және әлеуметтік қызметінде білімдері мен дағдыларын пайдалана білу. 

- Кәсіптік функцияларды жүзеге асырумен байланысты мақсаттарды қою және 

мәселелерді қалыптастыра алу. 

- Типтік есептердің шешімін табу және стандартты емес есептерді шығару, талдау 

қабілеттілігін талап ететін қызметтерде жұмыс істеу. 



- Қаржылық институттар мен банктер жүйесіндегі қаржылық-несиелік мекеменің орнын 

бағалау. 

- Адамдардың арасында және адамдарда не болып жатқанын түсіне білу, олардың 

әрекеттерінің, ойларының, ұмтылыстарының мәнін білу, бірнеше адамдардың әрекеттерінің 

нәтижесінде пайда болатын жағдайлардың ішкі мәнін түсін. 

- Валюталық-несиелік реттеу әдістемесін және төлем балансын құрастыруды меңгеру. 

- Келісім-шарттар мен басқа да құқықтық құжаттарды құрастыру әдістемесін игеру. 

- Тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру: коммуникабельдік, дербестік, жуапкершілік, 

ұйымдастырушылық, мақсаттылық. 

 

КҚ-6Зерттеу құзыреттілігі 

- Әзірленген бағдарламаларға сәйкес ғылыми және консалтингтік зерттеулерді өздігінше 

жүргізу, зерттеулердің өзектілігін, теориялық және тәжірибелік маңыздылығын негіздеу 

қабілеттілігі. 

- Зерттеулерді жүргізу үшін сандық және сапалық әдістерді пайдалану, зерттеулерді 

жүргізудің құралдарын әзірлеуді жүзеге асыру қабілеттілігі. 

- Ақпаратты жинақтауды, өңдеуді, талдау мен жүйелеуді жүзеге асыру, нәтижелерді 

қорытындылау және бағалау қабілеттілігі. 

- Кәсіптік қызмет саласына жататын зерттеу үрдістерінің, құбылыстар мен 

нысандарының теориялық және қолданбалы үлгілерін әзірлеуді жүзеге асыру қабілеттілігі. 

- Жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін есеп, мақала, презентация түрінде ұсыну 

қабілеттілігі. 

 

КҚ-7  Әлеуметтік жеке тұлғалық құзыреттілік 

- Анықтау кәсіби және әлеуметтік қызметке жалпы мақсаттарға аударуға. 

- Кәсіби қызметін, бизнесін құру және әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын 

басшылыққа ала таңдау жасауға. 

- Шығармашылық бастаманы бар түбегейлі жаңа идеялар мен өнімдерді. 

- Жасау, сипаттау, және олардың кәсіби іс-технологиялық талаптар мен стандарттарға 

орындалуын бақылауға жауапты. 

 

КҚ-8 Дамушы құзыреттілік 

- Экономика ғылымы аясында білімге ие болу, қаржы қызметінің жоғары білікті 

мамандарының тәжірибесін қолдана білу, кәсіби қызметіне деген жоғары ынталандандыруға 

ие болу, өзін-өзі тану мен өз бетінше білімін толықтыру. 

- Табиғат, қоғам, ойлау және олардың кәсіби қызметін осы білімдерін қолдана білуді 

заңдылықтарын білу; әлеуметтік маңызды құбылыстарды талдау және бағалау қабілеті, іс-

шаралар, процестер; сандық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименталды 

зерттеудің негізгі әдістерін меңгеру. 

- Кәсіптік қызметті жүзеге асыруға және білім алуды магистратурада жалғастыру, 

сонымен қатар көшбасшы қабілеттерін дамыту үшін жаңа білімдер мен біліктерді  меңгеру. 

 

  



2.1 Оқыту нәтижелерінің картасы

ӘҚ1 ӘҚ2 ӘҚ3 ӘҚ4 ӘҚ5 ӘҚ6 ӘҚ7 ӘҚ8 ӘҚ9
ӘҚ 

10
КҚ1 КҚ2 КҚ3 КҚ4 КҚ5 КҚ6 КҚ7 КҚ8

I. Жалпы модульдері

Қазақ (орыс) тілі 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Шет тілі 1 1 1 1 1 5

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Кәсiби қазақ (орыс) тілі 1 1 1 1 1 5

Кәсіби бағытталған шет тілі 1 1 1 1 1 1 1 7

Тілдік іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 6

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 1 1 1 1 1 6

Философия 1 1 1 1 1 1 6

а) Саясаттану және әлеуметтану 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

б) Мәдениеттану 1 1 1 1 1 1 1 1 8

в) Мәңгілік ел 1 1 1 1 1 1 1 7

а) ТҚН, экология және тұрақты даму 1 1 1 1 1 1 1 7

б) Еңбекті қорғау 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

в) Саламатты Қазақстан 1 1 1 1 1 1 1 7

а) Жетістік философиясы 1 1 1 1 1 1 1 7

б) Құқық негіздері 1 1 1 1 1 1 1 1 8

в) Медиация негіздері 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

II. Мамандық модульдері

Негізгі базалық модульдері

Экономикадағы математика 1 1 1 1 1 5

Экономикалық теория 1 1 1 1 1 1 1 7

Микроэкономика 1 1 1 1 1 1 6

Макроэкономика 1 1 1 1 1 1 1 7

Бухгалтерлiк есеп 1 1 1 1 1 1 1 7

Қаржыға кіріспе 1 1 1 1 1 1 6

а) "Қаржы" мамандығына кіріспе және 

кеңселік жұмыс негіздері
1 1 1 1 1 1 6

б) Салықты дамыту тарихы 1 1 1 1 4

в) Сақтандыруды дамыту тарихы 1 1 1 1 1 1 1 7

а) Ақша. Несие. Банктер 1 1 1 1 1 1 1 7

б) Қаржы, ақша айналымы және несие
1 1 1 1 1 1 1 7

в) Несие ісі 1 1 1 1 1 5

а) Экономиканы ақша-несиелік реттеу 1 1 1 1 1 1 6

б) Экономиканы мемлекеттік қаржылық 

реттеу
1 1 1 1 1 1 6

в) Бюджетаралық қатынастарды реттеу 1 1 1 1 1 1 6

Оқу (танысу) іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 1 8

а) Кәсiпорын экономикасы 1 1 1 1 1 1 1 7

б) Өндірісті ұйымдастыру 1 1 1 1 1 1 1 7

в) Өнеркәсіп экономикасы 1 1 1 1 1 1 1 7

Корпоративтік қаржы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

а) Халықаралық маркетинг 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Әлемдік экономика және 

халықаралық экономикалық қатынастар
1 1 1 1 1 1 1 1 8

в) Жеке тиімділікті басқару 1 1 1 1 1 1 6

а) Қаржылық нарықта кәсіби қызмет 1 1 1 1 1 1 1 7

б) Қор нарығының қаржылық аспаптары
1 1 1 1 1 1 6

в) Құнды қағаздар нарығындағы 

қызметті ұйымдастыру
1 1 1 1 1 1 6

а) Құнды қағаздар нарығы және биржа 

iсі
1 1 1 1 1 1 1 7

б) Қор нарығының қазіргі қызметі 1 1 1 1 1 1 1 1 8

в) Қазынашылықты ұйымдастыру 1 1 1 1 1 1 6

а) Қаржы нарығы және делдалдары 1 1 1 1 1 1 6

б) Брокерлік іс 1 1 1 1 1 1 6

в) Сақтандыру ұйымдарының 

делдалдық қызметі
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

а) Мемлекеттiк бюджет 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Жергілікті бюджет 1 1 1 1 1 1 1 7

в) Бюджеттеу 1 1 1 1 1 1 1 7

Өндірістік ic-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Мамандыққа 

кіріспе
14

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері

14

Әлеуметтік 

ғылымдар модулі
18

Экономика-

математикалық 

дайындық

11

Құзыреттердің кодтары

Кәсіби құзыреттерӘмбебап құзыреттерМодуль атауы Пән атауы

Пәнге 

компетенция 

саны

Модульге 

компетенция 

саны

Кәсіпорынның 

экономикалық 

қызметі

9

Халықаралық 

экономикалық және 

қаржылық қызмет

13

Мемлекеттік 

бюджет және 

қаржы нарығының 

қызметі

13



а) Шет елдердің қаржысы 1 1 1 1 1 1 6

б) Әлемдік банк жүйесі 1 1 1 1 1 1 6

в) Әлемдік қаржы нарықтары 1 1 1 1 1 1 6

а) Шетел банк жүйесі 1 1 1 1 1 5

б) Шетел мемлекеттер салығы 1 1 1 1 1 1 1 7

в) Шетелдердегі сақтандыру 1 1 1 1 1 1 6

а) Халықаралық валюта-қаржылық 

қатынастар
1 1 1 1 1 1 6

б) Қазіргі әлемдік валюталық жүйе 1 1 1 1 1 1 6

в) Халықаралық экономикалық 

қатынастар
1 1 1 1 1 1 1 7

Қаржы менеджменті 1 1 1 1 1 1 6

а) Сақтандыру 1 1 1 1 1 1 6

б) Коммерциялық қызмет 1 1 1 1 1 1 6

в) Бизнесті бағалау 1 1 1 1 1 1 6

а) Инвестицияны қаржыландыру және 

несиелеу
1 1 1 1 1 1 1 7

б) Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банк инвестициялық саясаты
1 1 1 1 1 1 1 7

в) ЕДБ-дің инвестициялық жобаларын 

басқару
1 1 1 1 1 1 6

а) Банктiк менеджмент 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Корпоративтік менеджмент 1 1 1 1 1 1 1 1 8

в) Сақтандыру менеджменті 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Өндірістік ic-тәжірибе 2 1 1 1 1 1 1 1 7

Ұсынбалы А траекториясы

Қаржылық-банктiк статистика 1 1 1 1 1 1 1 7

Банктік қадағалау 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Банктiк маркетинг 1 1 1 1 1 1 6

Банк тәуекелділігі 1 1 1 1 1 1 6

Банк ici 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Банктердегі валюталық операциялар 1 1 1 1 1 1 6

Қазiргi заманғы банк қызметтері мен 

операциялары
1 1 1 1 1 1 6

ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Салық және салық салу 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Коммерциялық банктердегі қаржылық 

талдау
1 1 1 1 1 1 6

Дипломалды іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау
1 1 1 1 1 1 1 7

Ұсынбалы Б траекториясы

Қаржыдағы ойын теориясы және 

жүйелік талдау
1 1 1 1 1 1 6

Салық қызметiн ұйымдастыру 1 1 1 1 1 1 6

Маркетинг 1 1 1 1 1 1 6

Салықтық жоспарлау 1 1 1 1 1 1 6

Салық ісі 1 1 1 1 1 1 6

Салықтық бақылау 1 1 1 1 1 1 6

Шаруашылық жүргізуші субьектілерге 

және халыққа салық салу
1 1 1 1 1 1 6

Аудит негіздері 1 1 1 1 1 1 6

Салықтар теориясы мен 

ұйымдастырылуы
1 1 1 1 1 1 6

Салықтық есеп және аудит 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Дипломалды іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау
1 1 1 1 1 1 1 7

Ұсынбалы В траекториясы

Статистика 1 1 1 1 1 1 6

Сақтандыру операцияларын 

экономикалық талдау
1 1 1 1 1 1 1 7

Сақтандырудағы маркетинг 1 1 1 1 1 1 6

Инновациялар және бизнес 1 1 1 1 1 1 6

Сақтандыру ісі 1 1 1 1 1 1 6

Қаржылық аудит және бақылау 1 1 1 1 1 1 6

Актуарлық есеп 1 1 1 1 1 1 6

Қаржылық-экономикалық талдау 1 1 1 1 1 1 6

Сақтандыру органдарына салық салу 1 1 1 1 1 1 6

Сақтандыру ұйымдарының 

бухгалтерлік есебі
1 1 1 1 1 1 1 7

Дипломалды іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау
1 1 1 1 1 1 1 7

Салық ісі және 

олардың 

операциялары

Банктер қызметі 

мен олардың 

статистикасы

Банк ісі және 

олардың 

операциялары

Қаржылық есеп, 

талдау және салық 

салу

Қаржы, салық салу 

және маркетинг

9

11

13

10

10

Аудит және салық 

салу
14

Сақтандыру 

ұйымдарының 

қызметі және 

олардың 

статистикасы

12

Сақтандыру 

операцияларын 

талдау және салық 

салу

14

9

Сақтандыру ісі 

және олардың 

операциялары

Қаржылық 

ұйымдардың 

халықаралық 

қызметі

13

Инвестицияларды 

басқару және 

сақтандыру ісі

16



Модуль 

атауы
Құзыреттер Пән атауы Оқыту нәтижелері

I. Жалпы модульдері

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, 

КҚ5, 

Қазақ (орыс) тілі

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ 10, КҚ5, Шет тілі

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ2, КҚ6, 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ 10, КҚ5, Кәсiби қазақ (орыс) тілі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ5, Кәсіби бағытталған шет тілі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, Тілдік іс-тәжірибе

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9, КҚ4, КҚ6, Қазақстанның қазіргі заман тарихы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, Философия 

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ5, 

а) Саясаттану және әлеуметтану

ӘҚ1, ӘҚ5, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ5, КҚ6, КҚ7, 

КҚ8, 

б) Мәдениеттану

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9, КҚ5, КҚ7, КҚ8, в) Мәңгілік ел

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ3, КҚ4, а) ТҚН, экология және тұрақты даму

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ3, 

КҚ4, КҚ7, 

б) Еңбекті қорғау

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, КҚ5, КҚ7, КҚ8, в) Саламатты Қазақстан

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, а) Жетістік философиясы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ3, 

КҚ6, 

б) Құқық негіздері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ3, 

КҚ7, КҚ8, 

в) Медиация негіздері

2.2 Компетенция дескрипторларын білім беру бағдарламасының модульдеріне оқыту нәтижесімен түйіндестіру қалыптамасы
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A. Қазақ тілі, орыс тілі және шет тілінің грамматикасын, фонетикасын  және морфологиясын білу, кәсіби деңгейде сөйлесу үшін арнайы мамандандырылған 

терминдерді білу; ақпаратты автоматтандыру арқылы өңдеудің негізгі қағидаларын білу, мәселені шешу алгоритмін білу, ақпаратты қамтамасыз етудің негізгі 

әдістері мен қауіптіліктерін білу; 

В. Ақпаратты іздеу мен сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану, іс жүргізудің автоматтандырылған жүйелерін қолдана білу, ақпаратты қорғау мен қолдану 

әдістерін білу, кәсіби білімді арттыру мақсатында электронды оқыту жүйелерінің түрін білу;  негізгі кеңселік қағаздармен, деректі қағаздармен жұмыс жасауды білу 

мен дағдылану,  ақпаратты іздестіру мен өңдеуде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану, тәжірибеде коммуникация құралдарын 

мамандандырылған кәсіби термиологиялармен  халықаралық  қоғамда қолдану, сонымен қатар интерактивті білім мен ақпараттық байланыстарды пайдалану;  

С. Кәсіби аймақта және күнделікті өмір сүруде пайда болатын жайттарға байланысты ақпаратты үш тілде зерттеу және негізгі факторлары мен шарттарын анықтай 

алу; максимальді тиімділікке жету мақсатында ғылым және қоғам заңнамаларына сай шешім қабылдай білу; 

D. Адамдармен араласу кезінде құрылымдық байланыс түрін мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде орнату, ауызша және жазбаша түрде әңгімелесу мен келісім 

– шарттарды құру;  түрлі сұхбаттама түрлерін жүргізу: сұхбат – алмасу ойлары, сұхбат-әңгімелесу; кәсіби маңызды мәселе бойынша бос әңгімелесулерді жүргізу; 

күнделікті және кәсіби өмірдегі оңай ақпараттық хабарламаларды түсіну, ақпараттық хаттардың негізгі мәтіндерін түсіну, зерттелетін тақырып бойынша 

әңгімелесулерді жүргізу; тілді дамытушылардың сұхбаттама мен монологиялық сипаттағы  түпнұсқалық сөздерін тыңдау мен түсіну, мәтінді оқу және максимальді 

нақты түрде ұғыну, ақпараттарды таңдап алу мен ақпараттарды тарату:  

E. Заманауи білім алу технологияларын қолдану негізінде өз бетінше жаңа білім дағдыларын меңгеру, оқи алу икемділігі, жаңа білімдер алу және оларды кәсіби 

қызметте пайдалана білу, өз сөйлеу қабілетін жетілдіру және лексиконды кеңейту.
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А. Қоғамдық және әлеуметтік ғылым аймағында  негізгі оқытуды үйрету,  мемлекеттік  жалпыға  міндетті білім беру стандартында қарастырылған көлемді оқыту 

жүйесінде берілген модуль құрамына кіретін пәндердің болуын қадағалау,  Қазақстанның өркениет жолындағы мәдениеттік орны және негізгі мәдениет 

құндылықтарына үйрету; ҚР негізгі заңнамаларын білу,  өмірлік іс-әрекеттерін қауіпсіз ету аймағындағы нормативтік актілерді білу, қоршаған ортаны қорғау, табиғат 

және қоғаммен байланысты негізгі заңнамаларды білу, экономикалық процестерді дамыту заңдылықтарын білу; әлемді тану сипатындағы негіздемелерді түсіну мен 

білу, табиғи, қоғамдық және экономикалық құбылыстар мен құқықтық нормаларды білу.

B.  Ғылыми тарихи зерттеулер мен әлеуметтік - қоғамдық сипаттағы зерттеу жұмыстарын жүргізуде, білім беру аймағындағы саясатты жүзеге асыру мақсатында өз 

білімдері мен дағдыларын пайдалана алу,  қоғамдық -саясаттану және әлеуметтік процестерді дамыту үрдісіне кіретін тәжірибеде өз білімін пайдалану және кәсіби 

қызмет түрін анықтау мен ескеру қабілеттілігін анықтау; құқықтың тәжірибелік мағынасын ұғыну, құқықтық салаларды білу, ТЖ адамдарды қорғау мақсатында 

қауіпсіздік шараларын жүргізу; электронды техниканы қолданудың және ақпараттың негізгі түрін пайдалану мен мәліметтерді өңдеудің практикалық дағдыларын 

меңгеру.

C. Жеке басының қызметі мен рефлексін бағалау қабілеттілігі, отандық әлеуметтік баламаны таңдауда өзінің ойын білдіру қабілеттігі, қоғамдық, әлеуметтік пәндер 

аймағында өз ойын білдіру, жоспарын бағалай білу және де шешімдерін қорытындылау қабілетінің болуы; табиғат ресурстарын дұрыс пайдалану және экологиялық 

жайттарды сипаттау; экологиялық және экономикалық жүйелерді критикалық тұрғыда мағынасын түсіну; қарапайым жоспарды жобалау барысында және күнделікті 

жұмыс үшін құжаттардың электронды нұсқасын құрастыру барысында компьютерлік техниканы қолдана білу қабілеті; компьютерлік техниканың конфигурациясын 

сауатты таңдай білу қабілеті.

D. Мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, пікірталаста өз дәлелдемелеріне айқын болуы мен өзгелерді өзінің ойына сендіру, сонымен қатар өз ойларын әлеуметтік-

қоғамдық тақырыптарында жеткізе білу. Ауыздан-ауызға тарайтын ақпараттардың мәнін жоғалтпай тиімді жеткізе білу, тұлғааралық байланысуды құру; құқықтық 

актілерді заңды түрде сауатты айтып беру, экономикалық  құбылыстар және процестерді пайда ету түрлері мен негізгі өзектіліктерін жүйелей білу; кәсіби 

міндеттерді шешу үшін заманауи техника құралдарын және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана білу қабілеті.

E. Қажетті материалды жеке зерттей білу, ары қарай оқуға қажетті ғылыми-зерттеу жұмысын өңдеу мен бағалау. Өмір сүру барысында өзін өзі тану, өзін өзі 

тәрбиелеу, өзіне өзі білім беру және өзін өзі дамыту туралы уәждемені құру,  аса жоғары қызметтік және жартылай кәсіби білімі мен мүмкіншіліктері негізінде 

туындаған мәселелерді тез шешуге бейімделу, қазақ мәдениеті (менталитет), қазақстандық рухани бағалау мәнмәтінінде өзінің кәсіби – мобилизациялау қасиеттерін 

көрсету мен жүзеге асыру, сонымен қатар басқа да мәдениет саласында және білім беру аймақтарында өзінің кәсіптілігін көрсете білу; жаңа білім алу мақсатында оқу 

қабілеттілігі, математикалық, табиғаттық, құқықтық және экономикалық ғылым саласында оқу және алған білімдерін  кәсіби қызмет саласында қолдана білу. Өзін-өзі 

дамытуға, біліктілікті көтеруге және кәсіби шеберлікті арттыруға деген талпыныс.



II. Мамандық модульдері

Мамандықтың базалық модульдері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ5, Экономикадағы математика

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, Экономикалық теория

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, Микроэкономика

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, КҚ5, Макроэкономика

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ5, Бухгалтерлiк есеп

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ5, Қаржыға кіріспе

ӘҚ1, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ4, а) "Қаржы" мамандығына кіріспе және 

кеңселік жұмыс негіздері

ӘҚ3, ӘҚ4, КҚ1, КҚ5, б) Салықты дамыту тарихы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, КҚ1, КҚ5, КҚ8, в) Сақтандыруды дамыту тарихы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ8, а) Ақша. Несие. Банктер

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ8, б) Қаржы, ақша айналымы және несие

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, КҚ5, КҚ8, в) Несие ісі

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ5, КҚ8, а) Экономиканы ақша-несиелік реттеу

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ5, КҚ8, б) Экономиканы мемлекеттік қаржылық 

реттеу

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ5, КҚ8, в) Бюджетаралық қатынастарды реттеу

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ5, КҚ8, Оқу (танысу) іс-тәжірибе
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А. -Негізгі оңтайлы математикалық үлгілерді, жүйелер теориясының негізгі құрылымдық-логикалық элементтерін білу;  

- негізгі экономикалық категорияларды, микроэкономиканың және макроэкономиканың, қаржының, экономикалық дамудың түсініктерін білу;

- математикалық және экономикалық талдаудың әдістері мен әдістемесін білу; 

- экономика тарихының негізгі кезеңдерін білу;     

- экономикалық ғылымның жетекші мектептері мен бағыттарының негізгі ерекшеліктерін білу;

- экономикалық ойдың даму тарихы мен логикасын, оның негізгі ілімдері мен мектептерінің трансформациясын білу;  

- Қазақстанның экономикалық даму құрылымын білу; 

- макро және микродеңгейде қаржыны басқару тетіктерін, мемлекеттің қаржы жүйесін құру мен дамытудың қағидаларын білу;  

- микро және макродеңгейде қаржының әрекет етуін сипаттайтын қазіргі жүйе көрсеткіштерін құру, есептеу және талдау негіздерін білу;  

- статистикалық ақпаратты жинау, топтастыру, жинақтау және талдаудың негізгі тәсілдерін білу; 

- ұлттық экономика ұйымдарының статистикалық есептілік нысандарын білу; 

- кәсіпорындардың, ұйымдардың жағдайы мен дамуын сипаттайтын статистикалық көрсеткіштерді есептеу техникасын білу;    

В. Микро- және макроэкономиканың өзекті мәселелерін талдай білу;

-  экономикалық факторларды ғылыми түсіндіру дағдыларын меңгеру; 

-қарапайым математикалық үлгілерді құрастары алу;     

- экономикалық құбылыстарды зерттеу кезінде экономикалық талдау үлгілерін пайдалана білу;      

- шаруашылық реттеу саласында заңдар мен басқа да нормативтік актілерді пайдалану дағдыларын меңгеру;    

- экономикалық жағдаяттарға талдау жүргізу дағдыларын меңгеру;   

- статистикалық көрсеткіштерді есептеу және алынған нәтижелерді бағалай білу қабілеттілігі;                                            

С. Ең жоғары экономикалық тиімділікке қол жеткізуді ескере отырып экономикалық заңдылықтардың негізінде экономикалық даму жөнінде шешімдерді қабылдау 

қабілеттілігі; 

- өнеркәсіпті, құрылысты, басқаруды жетілдіру, шаруашылық тетіктерді жетілдіру жолдарын анықтау қабілеттілігі;       

- жүргізілген экономикалық реформалардың нәтижелеріне баға беру үшін алған білімдерді тәжірибеде пайдалана алу қабілеттілігі;     

- елдегі нақты макроэкономикалық жағдайды бағалау үшін және экономикалық өсу жолдарын анықтау үшін алған білімдерді пайдалана алу қбілеттілігі;  

- кәсіпорын қызметінің статистикалық көрсеткіштерін кешенді талдауды жүзеге асыру, басқару шешімдерін қабылдау бойынша ұсыныстарды қамтитын талдамалық 

жазбаларды дайындау қабілеттілігі; 

D. Командада жұмыс істей алу; 

Е. Оқу, жаңа білімдерді алу, оларды кәсіби қызметте пайдалана  алу.
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А. Қаржы органдары қызметін ұйымдастырудың негізгі қағидаларын білу;

- белгілі бір кезеңдерде ұсталатын салық түрлерінің негізгі даму кезеңдерін білу;  

- кәсіптік этика және оның негізгі категорияларынығ маңызын түсіну;     

-   мемлекеттік қаржылық реттеуді жүзеге асырудың алғышарттарын, типтерін, түрлерін, нысандары мен әдістерін білу;     

-  экономикалық өсу мәселелерін шешуде мемлекеттің ролін түсіну;

-  банк қызметінің теориясы мен ұйымдастыру негіздерін және экономикада пайдалану тетіктерін білу;

- мемлекеттің қаржы саясатының негізгі бағыттарын білу;

- мемлекеттік қаржының әлеуметтік-экономикалық маңызын білу;

В. Қаржылық органдардың заңнамалық және нормативтік актілерімен жұмыс істей алу қабілеттілігі;  

- іс жүзіндегі нормативтік-заңнамалық актілерді белсенді түрде пайдалана алу;

- елдің экономикалық жағдайын талдай білу;

- меншікті бизнесті ұйымдастыру бағытында жұмыс істеу қабілеттілігі;

- нормативтік этика білімдерін өз кәсіби қызметінде пайдалана алу қабілеттілігі;  

-  банк құжаттарымен жұмыс істей алу қабілеттілігі;     

С. Логикалық тұрғыда (дұрыс, ережелерге сәйкес) қатаң, тізбекті, оңтайлы, дәлелді талқылау қабілеттілігі; 

-тәуекелдерді және мүмкін болатын әлеуметтік-экономикалық салдарды есепке ала отырып басқару шешімдерінің нұсқаларын әзірлей алу қабілеттілігі;  

-  несиелік ұйымдардың ерекшеліктерін және бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың қызметтерін жете түсіну.

- қаржылық-шаруашылық мәселелерді шешу үшін экономикалық ақпарат көздерін және нормативтік материалдарды пайдалана алу қабілеттілігі;

- сақтандыру өтемақылары бойынша есептеулерді, салымдар бойынша пайыздарды анықтау, бағалы қағаздар бойынша есептеулерді жүргізу қабілеттілігі;

D. Стандартты емес шешімдерді қабылдай алу, келіссөздерді тиімді жүргізу, коммуникативті және ұйымдасқан түрде болу қабілеттілігі. 

- аудиториямен визуалды, эмоционалды және зияткерлік қатынас орнату қабілеттілігі; 

- сөйлеу техникасын меңгеру; 

Е. Оқу, жаңа білімдерді алу, және оларды кәсіби қызметте қолдану қабілеттілігі.



ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, а) Кәсiпорын экономикасы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, б) Өндірісті ұйымдастыру

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, в) Өнеркәсіп экономикасы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ4, 

КҚ5, КҚ7, 

Корпоративтік қаржы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ6, 

КҚ7, 

а) Халықаралық маркетинг

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ5, 

КҚ8, 

б) Әлемдік экономика және халықаралық 

экономикалық қатынастар

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, в) Жеке тиімділікті басқару

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ8, а) Қаржылық нарықта кәсіби қызмет

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, б) Қор нарығының қаржылық аспаптары

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, в) Құнды қағаздар нарығындағы қызметті 

ұйымдастыру

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ6, а) Құнды қағаздар нарығы және биржа iсі

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, б) Қор нарығының қазіргі қызметі

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ5, в) Қазынашылықты ұйымдастыру

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ6, а) Қаржы нарығы және делдалдары

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ5, б) Брокерлік іс

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ3, КҚ5, 

КҚ7, КҚ8, 

в) Сақтандыру ұйымдарының делдалдық 

қызметі

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ3, КҚ7, 

КҚ8, 

а) Мемлекеттiк бюджет

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, КҚ5, КҚ7, КҚ8, б) Жергілікті бюджет

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ7, КҚ8, в) Бюджеттеу

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ3, 

КҚ4, КҚ8, 

Өндірістік ic-тәжірибе 1
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і А. Шаруашылық жүргізудің нысаны, нарықтық экономиканың агент і - ретіндегі кәсіпорынның маңызын, оның нарықтық қатынастарды мемлекеттік реттеу тұрғысынан 

ұлттық экономика жүйесінде алатын орны мен ролін білу; 

- кәсіпорынның ресурстық базасын және түрлі ресурстарды пайдалану тиімділігін білу;  

- түрлі ұйымдастыру-құқықтық нысандағы кәсіпорындар мен ұйымдардың әрекет етуінің шаруашылық тетіктерін, қызметінің қаржылық нәтижелерін білу;  

В. Кәсіпорынның тиімді есеп жүйесі мен талдауын құру, бизнесті ұйымдастырудың тиімді жүйесін құру үшін алынған білімді пайдалану қабілеттілігі;

- алғашқы бухгалтерлік құжаттарды құрастыру және өңдеу, бухгалтерлік есеп регистрлерін толтыру, ұйымның шаруашылық операцияларын бухгалтерлік есеп 

шоттарында бейнелеу, аналитикалық және синтетикалық есеп мәліметтерінің негізінде C& ұйымның бухгалтерлік есептілігін құрастыру қабілеттілігі;  

- кәсіпкерлік ұйымдастыру дағдыларын меңгеру;      

D. Кәсіпорынның әрекет ету үрдісінде пайда болатын мәселелерді шешу жолдарын негіздеу, дәлелдеу қабілеттілігі;  

- тәжірибелік және ғылыми-теориялық сипаттағы ой-пікірді қалыптастыру үшін ғылыми-тәжірибелік және статистикалық ақпаратты жинау және түрлендіруді жүзеге 

асыру қабілеттілігі;

- орындаушылық және басқарушылық сипаттағы басқару шешімдерін қабылдау және талдау үшін экономикалық есептеулерді жүргізу дағдыларын меңгеру;

Е. Кәсіпорының экономисті ретінде шығармашылық, белсенді кәсіптік қызмет үшін дағдыларды меңгеру, дербестіктің жоғары үлесі жағдайында білім алуды 

жалғастыру қабілеттілігі.

Х
ал

ы
қ
ар

ал
ы

қ
 э

к
о
н
о
м

и
к
ал

ы
қ
 ж

ән
е 

қ
ар

ж
ы

л
ы

қ
 қ

ы
зм

ет

А. Сыртқы нарықтарда маркетинг кешенін жүзеге асырудың ерекшеліктерін білу;

- халықаралық компаниялардың қазіргі жағдайы мен даму беталысын білу;

- әлемдік шаруашылық пен ХЭҚ тән заңдылықтарды, тенденцияларды және қайшылықтарды білу; 

- елімізде және шет мемлекеттерде еңбекті тиімді ұйымдастыру бойынша қозғалыстың тарихын, қағидаларын және кезеңдерін білу; халықаралық бизнестегі 

стратегиялық шешімдерді әзірлеу және жүзеге асыру мүмкіндіктерін білу; 

- қор нарығының қалыптастуы мен даму тарихын; шет елдердегі бағалы қағаздар нарығын ұйымдастырудың негіздерін; депозитарлық-клирингтік инфрақұрылымды 

және бағалы қағаздарды тіркеу жүйесін білу; 

- халықаралық маркетингтің ортасын зерттеу әдістерін білу және перспективті халықаралық нарықтарды анықтау; 

В. Халықаралық маркетингтің ортасын талдау қабілеттілігі; 

- сыртқы нарықтардағы маркетинг кешенін жүзеге асыру бойынша іс-шараларды жоспарлау қабілеттілігі; 

- қор нарығын құрайтын негізгі макроэкономикалық сипаттамаларға салыстырмалы талдау жүргізу, олардың ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып мемлекеттің қаржы 

жүйесіндегі ролі мен мәнін талдау қабілеттілігі;   

- SMART қағидалары бойынша түрлі кезеңдердегі жеке мақсаттарды жүзеге асыру жоспарларын әзірлеу қабілеттілігі; 

С. Қор нарығы саласындағы заңнамалық актілерді талдау және оларға баға беру;  

- бағалы қағаздар нарығы мен биржалық істің қажеттілігін, мәнін және қызметтерін сипаттайтын негізгі тұжырымдар туралы; қор нарығының фундаменталды 

түсініктері және бағалы қағаздардың түрлері; бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қатысушылардың, эмитенттер мен инвесторлардың қызметі; қор биржасын және 

биржадан тыс айналымдарды ұйымдастыру туралы пікір қалыптастыру;                                                                                                                                                                                                                                               

D. Кәсіби қызметті жоғары нәтижелі орындау үшін ашық пікір білдіру тәсілдерін қолдана білу;                                                                                                        

- тиімді келіссөздер жүргізу және жұмыс орындарында ашық баяндау дағдыларын оңтайлы ұйымдастыру ережелерін, ойлау мәдениетін, ақпаратты қабылдау, 

қорытындылау және талдау қабілеттілігін  меңгеру,                                                                        

 Е: - менеджерлердің құзыреттілігін меңгеру және дамыту.
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А. Бағалы қағаздар нарығындағы қаржылық құралдардың теориялық аспектілерін білу; 

- қаржы нарығында, соның ішінде оның құрамдас бөлігі – бағалы қағаздар нарығында болып жатқан экономикалық үрдістерді түсіну;

- қор нарығындағы бағаны қалыптастырудың базалық тұжырымдамаларын білу, нарықтың негізгі қатысушылары мен қолданатын құралдары туралы хабарда болу;

- қазынашылық органдарының негізгі қызметтерін және бюджетті орындау жүйесіндегі қазынашылықтың ролін білу;

- бюджетті орындаудың қазынашылық жүйесінің негізгі кезеңдерін білу;

- қаржылық ұйымдардың негізгі қызметтерін, оларды ұйымдастыру құрылымдарын білу;

-  бағалы қағаздарға инвестициялаудың негіздерін және бағалы қағаздар портфелін қалыптастыруды, инвестициялық тәуекелдерді бағалау және оларды төмендету 

әдістерін білу;

 - жоспарлау мен бюджеттеудің қағидаларын, түрлері мен әдістерін, бюджеттердің түрлерін, ұйымның қаржылық құрылымын қалыптастыру үлгілерін білу; 

В. Қор биржасындағы бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларды жүргізу және рәсімдеу қабілеттілігі;

 - мәмілелер бойынша қаржылық талдауды жүргізе білу, қаржылық мәмілелер бойынша негізгі залалды есептей алу;

- бюджеттің орындалуына талдау жүргізген кезде өзгерістерді бағалай білу;

- бюджетті орындаудың банктік және қазынашылық жүйелерін ажырата білу;

- алған білімдері тұрғысынан  мемлекеттік саяси өмірдегі оқиғаларды талдай білу.

- қаржылық ұйымдардың нормативтік-құқықтық актілерімен жұмыс істей алуы;

- ҚР аумағындағы қаржылық делдалдардың қызметін талдай алу қабілеттілігі;

- делдалдық қызметті жүргізу және биржалық мәмілелерді құжаттық рәсімдеу қабілеттілігі;

- жетекші әлемдік және отандық биржалардың негізгі көрсеткіштері мен құрылымын талдау және қазақстандық биржалардың қазіргі даму кезеңіндегі мәселелерін 

анықтау қабілеттілігі;

- меңгерген тәжірибелік дағдылар мен құзіреттіліктерді кәсіптік қызмет саласында және де өзіндік кәсіптік қызмет тәжірибесінде пайдалану.

С. Алған білімдерін бағалы қағаздар портфелін қалыптастыру үшін пайдалана білу қабілеттілігі.

D. Кәсіпорынның әрекет ету үрдісінде пайда болатын мәселелерді шешу жолдарын негіздеу, дәлелдеу қабілеттілігі;  

- тәжірибелік және ғылыми-теориялық сипаттағы ой-пікірді қалыптастыру үшін ғылыми-тәжірибелік және статистикалық ақпаратты жинау және түрлендіруді жүзеге 

асыру қабілеттілігі;

- орындаушылық және басқарушылық сипаттағы басқару шешімдерін қабылдау және талдау үшін экономикалық есептеулерді жүргізу дағдыларын меңгеру;

Е. Кәсіпорының экономисті ретінде шығармашылық, белсенді кәсіптік қызмет үшін дағдыларды меңгеру, дербестіктің жоғары үлесі жағдайында білім алуды 



ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, а) Шет елдердің қаржысы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, КҚ1, КҚ3, КҚ6, б) Әлемдік банк жүйесі

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ5, КҚ7, в) Әлемдік қаржы нарықтары

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ2, КҚ5, КҚ7, а) Шетел банк жүйесі

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, б) Шетел мемлекеттер салығы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, в) Шетелдердегі сақтандыру

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, а) Халықаралық валюта-қаржылық 

қатынастар

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, б) Қазіргі әлемдік валюталық жүйе
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ӘҚ5, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ4, КҚ6, Қаржы менеджменті

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ2, КҚ6, а) Сақтандыру

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ7, б) Коммерциялық қызмет

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ5, в) Бизнесті бағалау

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ3, КҚ5, КҚ7, а) Инвестицияны қаржыландыру және 

несиелеу

ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ3, КҚ5, КҚ7, КҚ8, б) Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банк инвестициялық саясаты

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ7, в) ЕДБ-дің инвестициялық жобаларын 

басқару

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ2, КҚ3, КҚ6, КҚ7, а) Банктiк менеджмент

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ2, КҚ3, КҚ6, КҚ7, б) Корпоративтік менеджмент

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ2, КҚ3, КҚ6, КҚ7, в) Сақтандыру менеджменті
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A. Түрлі мемлекеттердің қаржыларын ұйымдастырудың негізгі тұжырымдамаларын білу;

- ҚР қаржы жүйесінің негізгі ерекшеліктерін білу;     

- банк жүйелерінің даму заңдылықтарын, коммерциялық банктердегі шетелдік капиталдың қатысу нысандарын білу;

- әлемдік қаржы нарығының және оның инфрақұрылымының теориялық аспектілерін білу;

- әлемдік қаржы нарығының қаржылық құралдарын және олардың айналу тәсілдерін білу;

- әлемдік қаржы нарықтарының негізгі қызметтерін білу.   

-  шет мемлекеттердегі банк жүйесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін білу; 

- дамыған мемлекеттердегі салық жүйелерінің ерекшеліктерін және әлемдік экономикадағы салық салудың деңгейін білу;

- ұлттық салық жүйелерінің әлемдік экономикаға үйлесуі негіздерін және түрлі мемлекеттерде белгіленген негізгі салық түрлерін білу; 

- шет мемлекеттердегі сақтандыру компанияларын ұйымдастыру негіздерін білу;

- дамыған мемлекеттердегі сақтандырудың міндетті түрлері бойынша сақтандыру ерекшеліктерін білу;  

B. Қаржыны ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін қолдана алу қабілеттілігі;

- әлемдік банк жүйесін және жекелеген мемлекеттердің банк жүйелерінің дамуын талдау үшін пән бойынша алған білімдерін пайдалану қабілеттілігі;

- нақты экономикалық жағдайларда жекелеген қаржылық құралдарды пайдалана алу;

- ҚР және дамыған мемлекеттердің салық салу жүйелеріндегі ұқсас сипаттамаларды анықтай алу қабілеттілігі;

- ҚР салық салуды тиімді дамытуға қажетті тенденцияларды анықтай алу.

- сақтандыру тәуекелдерін анықтау, іріктеу және бағалау қабілеттілігі;

- сақтандыру қорғанысының жоспарын құру және сақтандыру ұйымдарын таңдау кезінде негізделген шешімдерді қабылдау қабілеттілігі.

C. Коммерциялық және инвестициялық банктердің халықаралық операцияларының құрылымын түсіну; 

- әлемдік банк жүйесінің даму кезеңдерін түсіну.

D. Нарыққа кіру, тұтынушыларды тарту және тиімді орнығу бойынша стратегиялық шешімдер үшін маркетингтік коммуникацияларды белсенді пайдалана алу 

қабілеттілігі;  

- командада жұмыс істеу, айналадағы тұлғаларды мұқият тыңдау қабілеттілігі;

Е. Заманауи білім технологияларын пайдалану негізінде өз бетінше алған жаңа білімдерді меңгеру.
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А. Қаржылық менеджменттің теориясы мен тәжірибесінің өзара әрекет ету негіздерін білу;

 -сақтандырудың негізгі терминдерін, қағидалары мен жіктелуін білу;

-сақтандырудың негізгі терминдерін, қағидалары мен жіктелуін білу;

- инвестициялық саясатты, инвестициялық қызметтің қаржыландыру және несиелеу көздерін білу;

В. Ұйымдардың негізгі көрсеткіштеріне қаржылық талдауды жүргізе алу қабілеттілігі;

- сақтандыру полистерін, сақтандыру келісімдері мен актілерін құжаттық рәсімдеу қабілеттілігі;

- сақтандыру полистерін, сақтандыру келісімдері мен актілерін құжаттық рәсімдеу қабілеттілігі;

- инвестициялық қызметтің қаржыландыру және несиелеу көздерін талдай алу;

- күрделі салымдарды экономикалық негіздеу әдістемесін пайдалана білу.

С. Қазіргі жағдайда қаржыны басқарудың ролі мен маңызын түсіну;

- сақтандыру қызметінің экономикалық маңызын және мәнін түсіну.  

D. Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е.Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.
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ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ3, КҚ5, 

КҚ6, 

Салық және салық салу

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ2, КҚ6, Коммерциялық банктердегі қаржылық 

талдау
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А. Қаржы-банк статистикасының негізгі мәселелері мен көрсеткіштерін білу;

-  банк маркетингінің қағидаларын, қызметтері мен негізгі тұжырымдамаларын білу;

 - банк тәуекелдерінің негізгі түрлерін, жіктелуін, басқару жүйелерін және оларды бағалау әдістерін білу; 

- банк қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздерін, несиелер мен депозиттердің түрлерін білу;

 - ЕДБ банктік қадағалауды ұйымдастырудың негізгі ережелерін білу;

В. Нақты экономикалық жағдайларда қаржы-банк статистикасының жекелеген қағидаларын қолдана алу қабілеттілігі;

-  банк саласында маркетингтік зерттеулерді жүргізе алу;

-  маркетингтік қызметті бақылау және маркетингтік әрекеттердің нәтижелілігін бағалау қабілеттілігі;

- банк тәуекелдерін бағалау және оларды тәуекелдерді басқару тәжірибесінде пайдалана алу;

- банктердің активті және пассивті операцияларын жүргізу және құжаттық рәсімдей алу;

- түрлі банктік келісім-шарттарды құрастыра алу;

- Қазақстан Республикасының Ұлттық банктің нормативтік құжаттарын пайдалан алу қабілеттілігі;

- аудиторлық бақылау құжаттарымен жұмыс істей алу.

С. Статистикалық мәліметтердің ролін  және оларды талдау үшін пайдалануды түсіну;

-  банк қызметтері нарығындағы маркетингтік зерттеулердің ролін түсіну.

- қаржы жүйесіндегі коммерциялық банктердің ролін түсіну.

- ЕДВ банк тәуекелдерін басқару жүйесін түсіну.

-тәуекел дәрежесін төмендетуге немесе оны жоюға бағытталған шешімдерді қабылдау және тәуекелдерді бағалау қабілеттілігі;

-жаңа технологиялардың ғылыми сиымдылығы деңгейінің тиімділігін бағалау және технологиялық болжау әдістерін пайдалана алу қабілеттілігі;   

D. Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е: - білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.
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А. Банк қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздерін, несиелер мен депозиттердің түрлерін білу;

- валюталық операцияларды жүзеге асыру ерекшеліктерін білу;

- қазіргі заманғы банк қызметтері мен операцияларының қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін білу;

В. Банктің активті және пассивті операцияларын жүргізу және құжаттық рәсімдеу қабілеттілігі;

- түрлі банктік келісім-шарттарды құру қабілеттілігі;

- валюталық мәмілелерді рәсімдеу және валюталық операциялардың тиімділігі есептей алу қабілеттілігі;

- банк операцияларын несиелердің және депозиттердің түрлері бойынша талдай алу;

- банк мәмілелерін құжаттық рәсімдеу қабілеттілігі.

 С. Кәсіпорынның даму стратегиясын әзірлеу кезінде негізделген шешімдерді қабылдау қабілеттілігі;  

- қаржы жүйесінің коммерциялық банктердің ролін түсіну.    

D. Валюталық нарықтың маңызы мен мәнін түсіну.

- ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е: - білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.
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А. Салық салудың теориялық негіздерін, ҚР салық жүйесінің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін білу;

- қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын білу, соның ішінде ағымдағы активтердің есебін, ұзақ мерзімді активтердің есебін, міндеттемелердің есебін, 

кәсіпорындағы табыстар мен шығындардың есебін, меншікті капиталдың есебін, сонымен қатар қаржылық есептілікті қалыптастыруды білу;

ҚР төлем жүйесінің дамуының негізгі кезеңдерін және төлемдерді жүзеге асыру тетіктерін білу;

- коммерциялық банк қызметтерін талдаудың әдістемелік және ұйымдастыру ерекшеліктерін білу.

В. Салықтың түрлері бойынша салық декларацияларын толтыра білу қабілеттілігі;

- қаржылық есеп саласындағы ғылыми зерттеулерді жүргізу және алынған нәтижелерді талдау қабілеттілігі;

- оқу-экономикалық жұмыстардың прогрессивті нысандары мен әдістерін пайдалана алу қабілеттілігі;

- халықаралық төлем операцияларын рәсімдеу қабілеттілігі;

- коммерциялық банк қызметінің негізгі бағыттарын талдау әдістерін пайдалана алу қабілеттілігі;

- коммерциялық банк қызметінің көрсеткіштерін қорытындылау және талдау қабілеттілігі.

С. Қаржылық есепті ұйымдастырудың алдыңғы қатарлы тәжірибесін түсіну;

- мемлекеттік бюджетті қалыптастырудағы салықтардың ролін түсіну;

- Қазақстанның салық заңдылығын еркін меңгеру;

- 0олма-қолсыз есеп айырысу жүйесін және ірі төлемдерді аудару жүйесін түсіну.

- коммерциялық банктің қаржылық тұрақтылығын және қызметінің тиімділігін анықтайтын факторларды бағалау және анықтау қабілеттілігі.

D. Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е: - Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.



Ұсынбалы Б траекториясы

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, КҚ5, КҚ7, Қаржыдағы ойын теориясы және жүйелік 

талдау

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ5, КҚ7, Салық қызметiн ұйымдастыру

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ3, КҚ6, Маркетинг

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Салықтық жоспарлау

ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ8, Салық ісі

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ5, КҚ7, Салықтық бақылау

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Шаруашылық жүргізуші субьектілерге 

және халыққа салық салу

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, КҚ2, КҚ5, КҚ8, Аудит негіздері

ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ5, КҚ7, Салықтар теориясы мен ұйымдастырылуы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ5, 

КҚ7, 

Салықтық есеп және аудит

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Дипломалды іс-тәжірибе

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, КҚ1, КҚ3, КҚ6, Дипломдық жұмысты жазу және қорғау

А. Салық салу теориясының негіздерін, ҚР салық жүйесінің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін, экономиканы реттеудің салықтық тетіктерін және оларды 

пайдалану мүмкіндіктерін білу;

 - зерттеудің дербес бағыты ретіндегі аудитті ұйымдастырудың ғылыми негіздерін білу;

- банктердегі бухгалтерлік қызмет пен бақылауды құруды білу;

- нақты жағдайларға байланысты негізгі заңнамалық, нормативтік материалдарды пайдалану қағидаларын түсіну;

 - ұйымдардағы салық есебін ұйымдастыруға байланысты салық заңдылықтарын білу.  

В. Қазақстанның салық заңдылықтарын еркін меңгеру;

- салық салудың теориялық және тәжірибелік тұстарын терең зерттеу негізінде нақты салық түрлерін есептеуді жүргізу қабілеттілігі;

- салық есебінің талаптарына сәйкес салық сомаларын есептеу қабілеттілігі;

-  негізгі мемлекеттік және жергілікті салықтар бойынша салық декларацияларын толтыруды меңгеру.  

С. Қаржылық бақылау тәжірибесінің, аудит бағдарламасын модельдеудің және аудиторлық дәлелдеулерді алу әдістерінің нақты мәселелерін қою саласында 

тәжірибелік дағдыларды түсіну;

- қаржылық бақылау саласында іс-шараларды жүргізудің заманауи нысандарын түсіну;

- несиелік ұйымның шоттар жоспарын банк операцияларын баланстық және баланстан тыс шоттар бойынша бухгалтерлік жазулармен рәсімдеу үшін пайдалана алу 

қабілеттілігі;

D. Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е.Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.

Қ
ар

ж
ы

, 
са

л
ы

қ
 с

ал
у
 ж

ән
е 

м
ар

к
ет

и
н
г

А. Қаржылық-экономикалық сипаттағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік мәселелерді шешу кезінде жүйелік тұжырымның негіздерін білу;

- жүйелер теориясының анықтамасын және негізгі түсініктерін білу, үлгілеуді зерттеу жүйесінің әдісі ретінде қарастыру;

- қаржылық сипаттағы күрделі жүйелерді зерттеу кезінде мақсаттар жүйесін қалыптастырудың және мақсаттарға қол жеткізу құралдарының әдістемелік негіздерін 

білу;

- негізгі түсініктер мен терминдерді білу: нарық, айырбас, бәсеке, тауар, баға, ұсыныс, сұраныс, жабдықтаушылар, делдалдар, маркетингтік зерттеулер және 

басқалары;

- нақты маркетингтік зерттеулерді жүргізу әдістемесін білу: негізгі кезеңдері, әдістері, тәсілдері, ақпаратты жинау, талдау құралдары, зерттеу түрлерінің 

ерекшеліктері;

 - салық жүйесін ұйымдастырудың теориялық негіздерін, мемлекеттің қаржысын қалыптастырудағы салықтардың ролін білу;

- салықтық бақылауды жүргізу нысандарын, салықтық заң бұзушылықтарды және олар үшін жауапкершілікті білу;

 - салық қызметі органдарының мақсатын, мәселелерін, қызметтік міндеттерін білу;

В. Күрделі экономикалық жүйелердің құрылымының талдауы мен синтезін жүргізу қабілеттілігі;

- нақты экономикалық жағдайлардамәселелерді шешу және талдау үшін маркетингтік қызметтің негізгі түсініктерін, қағидаларын, әдістерін пайдалан алу 

қабілеттілігі;

- салықтық экономиканың резервтерін анықтау мақсатында салық салуды оңтайландыруға бағытталған ұйымның салықтық жоспарлауын қалыптастыру әдістемесін 

түсіну;

- салық салу жүйесінің таңдап алынған  нұсқасының негізінде барлық салық салдарын талдай алу қабілеттілігі;

- салықтық тексерістердің нәтижелерін сауатты рәсімдеу қабілеттілігі;

-  салық салу жүйесінің таңдап алынған нұсқасының ұйымның қаржылық нәтижелеріне әсерін талдау қабілеттілігі.

С. Зерттеу мақсаттарын анықтау және қаржы-экономикалық жүйенің әрекет етуін жетілдіру бағыттарын анықтау қабілеттілігі;

- таңдап алынған мәселе бойынша нақты маркетингтік зерттеулерді жүргізу және ол бойынша қысқаша есепті ұсыну қабілеттілігі;

- түрлі қағидалар бойынша және тауарлар мен қызметтердің орнығуы бойынша нарықты сегменттеуді жүзеге асыру қабілеттілігі;

- салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді есептеудің әдістемесін түсіну. 

D. Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е.Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.
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А. Отандық және шетелдік тауарөндірушілерге, кен өндіру саласына, инвесторларға салық салудың ерекшеліктерін білу;

- нақты инвестициялық жобалар бойынша салықтық жүктемені жоспарлау және болжауды жүзеге асыру ретін білу;

- салықтық бақылаудың нысандары мен әдістерін, орын алған салықтық заң бұзушылықтардың санатын білу;

- ҚР аумағында әрекет ететін салықтық төлемдердің барлық түрлерін білу;

В. Салық тексерістерінің нәтижелерін сауатты рәсімдей алу қабілеттілігі;

- ҚР Салық кодексін дұрыс түсіну және оны салық төлеушілерге түсіндіре алу.

С. Салық органдарының құжаттары мен іс-әрекеттеріне құқықтық баға беру қабілеттілігі.

 - Қазақстанның және шет мемлекеттердің салық жүйелерінің қалыптасу қағидаларын түсіну.

D. Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е.Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.
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Ұсынбалы В траекториясы

ӘҚ3, ӘҚ7, КҚ1, КҚ4, КҚ5, КҚ7, Статистика

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ4, КҚ8, Сақтандыру операцияларын экономикалық 

талдау

ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ3, КҚ5, КҚ7, Сақтандырудағы маркетинг

ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Инновациялар және бизнес

ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ7, КҚ8, Сақтандыру ісі

ӘҚ3, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Қаржылық аудит және бақылау

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Актуарлық есеп

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Қаржылық-экономикалық талдау

ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ4, КҚ5, КҚ7, Сақтандыру органдарына салық салу

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ4, КҚ5, КҚ7, Сақтандыру ұйымдарының бухгалтерлік 

есебі

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Дипломалды іс-тәжірибе

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, КҚ1, КҚ3, КҚ6, Дипломдық жұмысты жазу және қорғау

А. Сақтандырудың мақсаттарын, мәселелерін, түрлері мен ережелерін білу;

- сақтандырудың негізгі әдістерін білу және оларды тәжірибеде қолдана алу. 

 - аудиторлық тексерулерді жоспарлау және ұйымдардағы ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру негіздерін білу;

-аудиттегі мәнділікті, аудиторлық тәуекелділікті, аудиторлық іріктеуді құруды анықтаудың теориялық негіздерін білу;

 - портфельдегі сақтандыру оқиғаларының санын анықтау және мүліктік сақтандыру келісім-шарттарындағы залалды бөлу қағидаларын білу; 

- тарифтік мөлшерлеменің негізгі көрсеткіштерін және оларды есептеу қағидаларын білу;

- түрлі факторлардың тарифтер мен резервтердің көлеміне әсерін білу;    

В. Сақтандыру ісінің жекелеген ережелерін нақты экономикалық жағдайларда қолдана алу қабілеттілігі;  

- аудиторлық тексерулерді жүргізу мақсатында нормативтік құжаттармен, әдебиеттермен, анықтамалықтар мен басқа да ақпараттық көздермен жұмыс істеуді 

ұйымдастыра алу;  

- сақтандыру сыйақыларын құрайтын негізгі элементтердің есептей алу;

- қайта сақтандырудың қажеттілігі мен көлемін, сақтандыру компаниясының зиянсыз жұмыс істеуі үшін қажетті резервтердің көлемін анықтау қабілеттілігі;

- сақтандыру тарифтерін есептеу және (сақтандыру компаниясының, зейнетақы қорларының) резервтерді бағалау кезінде актуарлық математика әдістерін қолдана алу 

қабілеттілігі.  

С. Аудиторлық тексерулерді жоспарлау бойынша типтік құжаттарды әзірлеу қабілеттілігі;

- аудиторлық тексерулер мақсатында ішкі бақылаудың нәтижелерін қолдана алу қабілеттілігі. 

D. Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е.Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.

А. Сақтандыру органдарының  салық салу ерекшеліктерін білу;

- салықтардың түрлерін, жіктелуін және негізгі терминдерін білу;

- экономикалық талдаудың әдістерін мен тәсілдерін білу;

- сақтандыру органдарындағы қаржылық есептілікті ұйымдастыру ерекшеліктерін білу.

В. Салықтық декларацияларды құжаттық рәсімдей алу қабілеттілігі;

- қаржылық-экономикалық талдауды жүргізе алу қабілеттілігі;

- сақтандыру ұйымдарының қаржылық есептілік құжаттарын рәсімдеу қабілеттілігі;

- сақтандыру компанияларының бухгалтерлік құжаттарымен жұмыс істеу қабілеттілігі.

 -  сақтандыру тарифтерінің жоспарларының экономикалық бөлімдерін құрастыруға қажетті есептеулерді орындау, оларды негіздеу, ұйымда қабылданған 

стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну қабілеттілігі;

-  экономиканың және жеке азаматтардың нысандарын сақтандыруды қамтамасыз ету бойынша қойылған экономикалық мәселелерді шешуге қажетті мәліметтерді 

жинау, талдау, өңдеуді жүзеге асыру қабілеттілігі; 

С. Дұрыс басқару шешімдерін қабылдау алу;

- сақтандыру тарифін бағалау үшін қажетті құралдарды таңдау, қойылған мақсаттар мен тәуекелдерді бағалау үшін шарттарды қалыптастыру, есептеулердің 

нәтижелерін талдау және алынған пайданы негіздеу қабілеттілігі.

D. Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е.Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.
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А. Қоғамдық құбылыстардың дамуы мен өзара байланыстарының, оларды статистикалық үлгілеу мен болжаудың, статистикалық бақылауды ұйымдастыру қағидалары 

мен статистикалық ақпаратты жинақтау  жағдайын зерттеу әдістемесін білу;

- әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштер жүйесін құрудың теориялық негіздерін білу;

- сақтандыру маркетингінің жағдайын және даму беталысын білу;  

- заманауи сақтандыру маркетингінің мәселелері мен сақтандыру компанияларының негізгі типтерін білу;

 - инвестициялық саясаттың қағидаларын, оның шетелдік тәжірибеден ерекшеліктерін, сонымен қатар сақтандыру қызметі үшін талдау әдістерін қолдану 

ерекшеліктерін білу;

В. Статистикалық бақылауды, мәліметтерді жинақтау мен топтастыруды және экономикалық үрдістер мен құбылыстардың корреляциялық өзара байланыстарын 

ұйымдастыру және жүргізу қабілеттілігі;

- әлеуметтік үрдістердің динамикасын зерттеуде, өндірістің тиімділік деңгейінің өзгерісіне факторлардың әсерін бағалауда талдаудың статистикалық әдістерін 

пайдалан алу қабілеттілігі. 

 - сақтандыру өнімдерін нарыққа шағыру үшін талаптарды құру қабілеттілігі; 

- алған білімдерін тәжірибеде қолдана алу;

- сақтандыру төлемдерін, сақтандыру өтемақыларын және сақтандырушының залалын анықтай алу.

С. Мерзімді басқару шешімдерін қабылдау үшін макродеңгейде статистикалық ақпаратты қорытындылау әдістемесін түсіну;                                                                                           

D. Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е.Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.
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Курс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 R R R :: :: :: :: Уо = = R R R :: :: :: = = = = = = = = = = = = 30 7 1 14 52

2 R R R :: :: :: :: Я = = R R R :: :: :: Пр Пр Пр = = = = = = = = = 30 7 1 2,5 11,5 52

3 R R R :: :: :: :: = = = R R R :: :: :: Пр Пр Пр = = = = = = = = = 30 7 2,5 12,5 52

4 R R R :: :: :: :: = Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Кд Кд Кд Кд Кд Кд Кд Г Г Д Д Д Д 15 4 10 7 2 4 1 43
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сағаты / 

Всего в часах

810

ECTS

3.1 Оқу процесінің графигі / График учебного процесса

Курс

Оқытылатын пәндер саны /

Количество изучаемых дисциплин

Оқу тәжірибе / 

Учебная практика

Өндірістік 

тәжірибе / 

Произв-ная 

практика

Барлығы / 

Всего

Семестр

3.2 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі / 

Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы

KZ кредиттер саны / 

Количество кредитов KZ

Аптаның нөмірі / Номер недели

Теориялық оқу / 

Теоретическое 

обучение

 Шекаралық бақылау 

/ Рубежный 

контроль

Емтихандық сессия 

/ Экзаменационная 

сессия

Маусым

Июнь

Тілдік тәжірибе / 

Языковая практика

Шілде

Диплом жұмыстары 

(жобалары) бойынша 

кеңес беру/ Консультации 

по дипломным работам 

(проектам)

Мемлекеттік 

емтихандар / 

Государственные 

экзамены

Дипломалды 

тәжірибе /

Преддиломная 

практика
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Дипломдық жұмысын 

(жоба) жазу және 

қорғау / Написание и 

защита дипломной 

работы (проекта)

885

810
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30
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18 2
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Тамыз

Август

Наурыз

Март

Сәуір

Апрель

Мамыр

Май Июль

30

6

7

6

6

6

840

930

18

19

18

Қыркүйек

Сентябрь

Қазан

Октябрь

Қараша

Ноябрь

Желтоқсан

Декабрь

Ақпан

ФевральЯнварь

Қаңтар

3
2

3

4

МК / ОК

3

6

4

5

4

1

3 Модульді білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание модульной образовательной программы

4

6

615

6630

1

5

25

240

1

46

3

3129

7

142

Демалыс / Каникулы

Оқу (танысу) 

тәжірибе /

Учебная 

(ознакомительная) 

практика

Өндірістік тәжірибе / 

Производственная 

практика

20

20

Қорытынды аттестаттау 

/ 

Итоговая аттестация

Теориялық оқыту /

Теоретическое 

обучение



қазақ тілінде на русском языке
қазақ 

тілінде

на русском 

языке
қазақ тілінде на русском языке KZТ ЕСТS

Д
ә
р
іс

 /
 Л

е
к.

Т
ә
ж

. 
/ 
П

р
а
к.

С
е
м

.

З
е
р
т.

 /
 Л

а
б

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I. Жалпы модульдері / I. Общие модули

В K(O)T 1102
K(R)Ya 

1102
Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык ЖБП/ООД МК/ОК 1 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

В K(O)T 1102
K(R)Ya 

1102
Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык ЖБП/ООД МК/ОК 2 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

В ShT 1103 IYa 1103 Шет тілі Иностранный язык ЖБП/ООД МК/ОК 1 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

В ShT 1103 IYa 1103 Шет тілі Иностранный язык ЖБП/ООД МК/ОК 2 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

А AKT 1105 IKT 1105 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Информационно-коммуникационные 

технологии
ЖБП/ООД МК/ОК 2 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

А
KK(O)T 

2201

PK(R)Ya 

2201
Кәсiби қазақ (орыс) тілі Профессиональный казахский (русский) язык БП/БД МК/ОК 4 емт./экз. 2 3 90 30 30 60

А
KBShT 

2202

POIYa 

2202
Кәсіби бағытталған шет тілі

Профессинально-ориентированный 

иностранный язык
БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 2 3 90 30 30 60

Тілдік іс-тәжірибе Языковая практика ОҚТ/ДВО 3 есеп/отч. 2 1 30 30 0

А KKZT 1101 SIK 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы Современная история Казахстана ЖБП/ООД МК/ОК 1 МЕ/ГЭ 3 5 135 45 30 15 90

А Fil 2104 Fil 2104 Философия Философия ЖБП/ООД МК/ОК 4 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

SA 1108 PS 1108 а) Саясаттану және әлеуметтану а) Политология и социология

Mad 1108 Kul 1108 б) Мәдениеттану б) Культурология

ME 1108 ME 1108 в) Мәңгілік ел в) Мәңгілік ел

TKNETD 

1106

OBZhEUR 

1106
а) ТҚН, экология және тұрақты даму а) ОБЖ, экология и устойчивое развитие

EK 1106 OT 1106 б) Еңбекті қорғау б) Охрана труда

EN 1106 OE 1106 в) Саламатты Қазақстан в) Саламатты Қазақстан

ZhF 1107 FU 1107 а) Жетістік философиясы а) Философия успеха

KN 1107 OP 1107 б) Құқық негіздері б) Основы права

MN 1107 OM 1107 в) Медиация негіздері в) Основы медиации

Барлығы: / Итого: 34 53 1470 510 166 240 59 15 960

II. Мамандық модульдері / II. Модули специальности

Мамандықтың базалық модульдері / Базовые модули специальности

А EM 1203 ME 1203 Экономикадағы математика Математика в экономике БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

А ET 1204 ET 1204 Экономикалық теория Экономическая теория БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

А Mik 1205 Mik 1205 Микроэкономика Микроэкономика БП/БД МК/ОК 2 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

А Mak 2206 Mak 2206 Макроэкономика Макроэкономика БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

А BE 2207 BU 2207 Бухгалтерлiк есеп Бухгалтерский учет БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

А KK 2308 VF 2308 Қаржыға кіріспе Введение в финансы БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

KMKKZhN 

1209

VSFOOR 

1209

а) "Қаржы" мамандығына кіріспе және 

кеңселік жұмыс негіздері

а) Введение в специальность "Финансы" и 

основы офисной работы

SDT 1209 IRN 1209 б) Салықты дамыту тарихы б) История развития налогообложения

SDT 1209 IRS 1209 в) Сақтандыруды дамыту тарихы в) История развития страхования

ANB 1210 DKB 1210 а) Ақша. Несие. Банктер а) Деньги. Кредит. Банки

KAAN 1210
FDOK 

1210
б) Қаржы, ақша айналымы және несие б) Финансы, денежное обращение и кредит

NI 1210 KD 1210 в) Несие ісі в) Кредитное дело

EANR 2214
DKRE 

2214
а) Экономиканы ақша-несиелік реттеу

а) Денежно-кредитное регулирование 

экономики

MB 2214 GB 2214
б) Экономиканы мемлекеттік қаржылық 

реттеу

б) Государственное финансовое 

регулирование экономики

MBT 2214 TGU 2214 в) Бюджетаралық қатынастарды реттеу в) Регулирование межбюджетных отношений

Оқу (танысу) іс-тәжірибе Учебная (ознакомительная) практика ОҚТ/ДВО 1 есеп/отч. 2 1 30 30 0

ЖБП/ООД ТК/КВ 1 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

60

60

емт./экз. 2 3 90

90 30 23 73

7

120

15 90

30 23 7 60

1

60 45 15

емт./экз.

емт./экз. 4

2

БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 2 3 90 30

БП/БД 7 180

23

1

ТК/КВ 2

ТК/КВ

Экономико-

математическая 

подготовка

Введение в 

специальность
С

С

БП/БД

С

соның ішінде / в том числе

а
у
д

и
то

р
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я
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ы
қ 

/ 

а
у
д

и
то

р
н
ы

х

байланыс сағаттары 

/ контактные часы:

ЖМ 1 / 

ОМ 1

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері

Основы 

коммуникации в 

современном мире

ЖМ 2 / 

ОМ 2

Әлеуметтік 

ғылымдар модулі

Модуль социальных 

наук

135 45 302 емт./экз. 3 5

С

С ЖБП/ООД

С

ТК/КВ

ЖБП/ООД ТК/КВ

ММ(б) 1 

/ МС(б) 

1

Экономика-

математикалық 

дайындық

ММ(б) 2 

/ МС(б) 

2

Мамандыққа кіріспе

3.3 Білім беру бағдарламаласының картасы / Карта образовательной программы
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с
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KE 3220 EP 3220 а) Кәсiпорын экономикасы а) Экономика предприятия

OU 3220 OPro 3220 б) Өндірісті ұйымдастыру б) Организация производства

OE 3220 EPro 3220 в) Өнеркәсіп экономикасы в) Экономика промышленности

А KorK 3301 KF 3301 Корпоративтік қаржы Корпоративные финансы КП/ПД МК/ОК 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

HM 2215 MM 2215 а) Халықаралық маркетинг а) Международный маркетинг

AEHEK 

2215

MEMEO 

2215

б) Әлемдік экономика және халықаралық 

экономикалық қатынастар

б) Мировая экономика и международные 

экономические отношения

ZhTB 2215 ULE 2215 в) Жеке тиімділікті басқару в) Управление личной эффективностью

KNKK 2216 PDFR 2216 а) Қаржылық нарықта кәсіби қызмет
а) Профессиональная деятельность на 

финансовом рынке

KNKA 2216 FIFR 2216 б) Қор нарығының қаржылық аспаптары
б) Финансовые инструменты фондового 

рынка

KKNKU 

2216

ODRCB 

2216

в) Құнды қағаздар нарығындағы қызметті 

ұйымдастыру

в) Организация деятельности рынка ценных 

бумаг

KKNB 2211
RCBBD 

2211
а) Құнды қағаздар нарығы және биржа iсі а) Рынок ценных бумаг и биржевое дело

KNKK 2211 SDFR 2211 б) Қор нарығының қазіргі қызметі
б) Современная деятельность фондового 

рынка

KU 2211 OK 2211 в) Қазынашылықты ұйымдастыру в) Организация Казначейства

KND 2212 FRP 2212 а) Қаржы нарығы және делдалдары а) Финансовые рынки и посредники

BI 2212 BD 2212 б) Брокерлік іс б) Брокерское дело

SUDK 2212
PDSO 

2212

в) Сақтандыру ұйымдарының делдалдық 

қызметі

в) Посредническая деятельность в 

страховых организациях

MB 2213 GB 2213 а) Мемлекеттiк бюджет а) Государственный бюджет

ZhB 2213 MB 2213 б) Жергілікті бюджет б) Местный бюджет

Byud 2213 Byud 2213 в) Бюджеттеу в) Бюджетирование

Өндірістік ic-тәжірибе 1 Производственная практика 1 ОҚТ/ДВО 4 есеп/отч. 1 3 75 15 60

ShEK 3219 FZG 3219 а) Шет елдердің қаржысы а) Финансы зарубежных государств

ABZh 3219 MBS 3219 б) Әлемдік банк жүйесі б) Мировая банковская система

AKN 3219 MFR 3219 в) Әлемдік қаржы нарықтары в) Мировые финансовые рынки

ShBZh 

3306
ZBS 3306 а) Шетел банк жүйесі а) Зарубежные банковские системы

ShMS 3306 NZS 3306 б) Шетел мемлекеттер салығы б) Налоги зарубежных стран

ShS 3306 SZS 3306 в) Шетелдердегі сақтандыру в) Страхование в зарубежных странах

HVKK 4223 MVFO 4223
а) Халықаралық валюта-қаржылық 

қатынастар

а) Международные валютно-финансовые 

отношения

KAVZh 

4223
SMVS 4223 б) Қазіргі әлемдік валюталық жүйе б) Современная мировая валютная система

HEK 4223 MEO 4223 в) Халықаралық экономикалық қатынастар в) Международные экономические отношения

А KM 3302 FM 3302 Қаржылық менеджменті Финансовый менеджмент КП/ПД МК/ОК 6 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

Sak 4224 Str 4224 а) Сақтандыру а) Страхование

KK 4224 KD 4224 б) Коммерциялық қызмет б) Коммерческая деятельность

BB 4224 OB 4224 в) Бизнесті бағалау в) Оценка бизнеса

IKN 4310 FKI 4310
а) Инвестицияны қаржыландыру және 

несиелеу

а) Финансирование и кредитование 

инвестиций

KRUBIS 

4310

IPNBRK 

4310

б) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк 

инвестициялық саясаты

б) Инвестиционная политика Национального 

Банка Республики Казахстан

EDBIZhB 

4310

UIPBVU 

4310

в) ЕДБ-дің инвестициялық жобаларын 

басқару

в) Управление инвестиционными проектами 

БВУ

BMen 4308 BMen 4308 а) Банктiк менеджмент а) Банковский менеджмент

KN 4308 KN 4308 б) Корпоративтік менеджмент б) Корпоративный менеджмент

SMen 4308 SMen 4308 в) Сақтандыру менеджменті в) Страховой менеджмент

Өндірістік ic-тәжірибе 2 Производственная практика 2 ОҚТ/ДВО 6 есеп/отч. 1 3 75 15 60

Барлығы: / Итого: 70 112 3150 1050 685 141 164 0 2100

Ұсынбалы А траекториясы / Рекомендуемая траектория А

С KBS 2217 FBS 2217 Қаржылық-банктiк статистика Финансово-банковская статистика БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С BK 3303 BN 3303 Банктік қадағалау Банковский надзор КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BMar 3218 BMar 3218 Банктiк маркетинг Банковский маркетинг БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BT 3221 BR 3221 Банк тәуекелділігі Банковские риски БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BI 3304 BD 3304 Банк ici Банковское дело КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135 45 30 15 90

С BVO 3305 VOB 3305 Банктердің валюталық операциялар Валютные операции банков КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KZBKO 

4309

SBUO 

4309

Қазiргi заманғы банк қызметтері мен 

операциялары
Современные банковские услуги и операции КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

30 15 9045

90

КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

ТК/КВ 5 емт./экз. 135 45 30 15

Қаржылық 

ұйымдардың 

халықаралық 

қызметі

Деятельность 

банков и их 

статистика

45

45

30

45 30

3 5 135

120

БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

180 604 6 45 15

90

15 90

90

ММ(б) 4 

/ МС(б) 

4

Халықаралық 

экономикалық және 

қаржылық қызмет
БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3

С

С

С БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3

Мемлекеттік бюджет 

және қаржы 

нарығының қызметі

ММ(б) 5 

/ МС(б) 

5

С

БП/БД ТК/КВ 3 емт./экз.

30 15

5 135 45 30 15

5 3 5 135

9015

4 135 45

135БП/БД ТК/КВ 3 емт./экз.

5 135 45

3 5

Международная 

экономическая и 

финансовая 

деятельность

С

С БП/БД

30ТК/КВ 7 емт./экз. 3

3 5 45 30

Международная 

деятельность 

финансовых 

организаций

емт./экз.ТК/КВ

Банковское дело и 

их операции

Экономическая 

деятельность 

предприятия

БП/БДС

С

С КП/ПД

КП/ПД

С

С

Государственный 

бюджет и 

деятельность 

финансовых 

рынков

ММ(б) 7 

/ МС(б) 

7

Инвестицияларды 

басқару және 

сақтандыру ісі

Управление 

инвестициями и 

страховое дело

С

ММ 2 / 

МС 2

Банк ісі және 

олардың 

операциялары

БП/БД

ММ 1 / 

МС 1

Банктер қызметі мен 

олардың 

статистикасы

БП/БД

ММ(б) 3 

/ МС(б) 

3

Кәсіпорынның 

экономикалық 

қызметі

ММ(б) 6 

/ МС(б) 

6

15

15

30 15

90

90

90

ТК/КВ

ТК/КВ 7 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135

ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135

7 емт./экз.



С
HKESSKE 

3222

FUSSMSF

O 3222
ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп Финансовый учет в соответствии с МСФО БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 4 6 180 60 45 15 120

С SSS 3307 NN 3307 Салық және салық салу Налоги и налогообложение КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KBKT 4311 FAKB 4311 Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау Финансовый анализ в коммерческих банках КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Дипломалды іс-тәжірибе Преддипломная практика ОҚТ/ДВО 8 есеп/отч. 4 12 300 60 240

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау

Написание и защита дипломной работы 

(проекта)
ҚА / ИА 8 ДЖ/ДР 2 8 210 30 180

Ұсынбалы Б траекториясы / Рекомендуемая траектория Б

С
KOTZhT 

2217
TISAF 2217

Қаржыдағы ойын теориясы және жүйелік 

талдау
Теория игр и системный анализ в финансах БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С SKU 3303 ONS 3303 Салық қызметiн ұйымдастыру Организация налоговой службы КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С Mar 3218 Mar 3218 Маркетинг Маркетинг БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SZh 3221 NP 3221 Салықтық жоспарлау Налоговое планирование БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SI 3304 ND 3304 Салық ісі Налоговое дело КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135 45 30 15 90

С SB 3305 NK 3305 Салықтық бақылау Налоговый контроль КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
ShZhSHSS 

4309
NHSN 4309

Шаруашылық жүргізуші субьектілерге және 

халыққа салық салу

Налогообложение хозяйствующих субъектов 

и населения
КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С AN 3222 OA 3222 Аудит негіздері Основы аудита БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 4 6 180 60 45 15 120

С STU 3307 TON 3307 Салықтар теориясы мен ұйымдастырылуы Теория и организация налогов КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SEA 4311 NUA 4311 Салықтық есеп және аудит Налоговый учет и аудит КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Дипломалды іс-тәжірибе Преддипломная практика ОҚТ/ДВО 8 есеп/отч. 4 12 300 60 240

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау

Написание и защита дипломной работы 

(проекта)
ҚА / ИА 8 ДЖ/ДР 2 8 210 30 180

Ұсынбалы В траекториясы / Рекомендуемая траектория В

С Sta 2217 Sta 2217 Статистика Статистика БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С SOET 3303 EASO 3303
Сақтандыру операцияларын экономикалық 

талдау
Экономический анализ страховых операций КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SM 3218 MS 3218 Сақтандырудағы маркетинг Маркетинг в страховании БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С IB 3221 IB 3221 Инновациялар және бизнес Инновации и бизнес БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SI 3304 SD 3304 Сақтандыру ісі Страховое дело КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135 45 30 15 90

С KAB 3305 FAK 3305 Қаржылық аудит және бақылау Финансовый аудит и контроль КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С AE 4309 AR 4309 Актуарлық есеп Актуарные расчеты КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KET 3222 FEA 3222 Қаржылық-экономикалық талдау Финансово-экономический анализ БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 4 6 180 60 45 15 120

С
SOSS 

3307
NSO 3307 Сақтандыру органдарына салық салу Налогообложение страховых органов КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SUBE 4311
BUSO 

4311

Сақтандыру ұйымдарының бухгалтерлік 

есебі
Бухгалтерский учет в страховых органах КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Дипломалды іс-тәжірибе Преддипломная практика ОҚТ/ДВО 8 есеп/отч. 4 12 300 60 240

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау

Написание и защита дипломной работы 

(проекта)
ҚА / ИА 8 ДЖ/ДР 2 8 210 30 180

Барлығы: / Итого: 37 70 1905 555 315 60 90 0 1350

III. Қосымша модульдер / III. Дополнительные модули

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 1 емт./экз. 2 3 30 30 30

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 2 емт./экз. 2 3 30 30 30

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 3 емт./экз. 2 3 30 30 30

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 4 емт./экз. 2 3 30 30 30

С а) Дінтану а) Религиоведение ОҚТ/ДВО ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
б) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері
б) Основы антикоррупционной культуры ОҚТ/ДВО ТК/КВ 3 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

С в) Этика және эстетика в) Этика и эстетика ОҚТ/ДВО ТК/КВ 3 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

IV. Мемлекеттік емтихан / IV. Государственный экзамен

Мемлекеттік емтихан (мамандық бойынша)
Государственный экзамен (по 

специальности)
ҚА / ИА МЕ/ГЭ 8 МЕ/ГЭ 1 5 105 15 90

ҚМ 1 / 

ДМ 1

СӨС және 

әлеуметттік-мәдени 

сауаттылық

ЗОЖ и 

социокультурная 

грамотность

ММ 2 / 

МС 2

Салық ісі және 

олардың 

операциялары

ММ 1 / 

МС 1

Қаржы, салық салу 

және маркетинг

Анализ и 

налогообложение 

страховых операций

Сақтандыру 

операцияларын 

талдау және салық 

салу

ММ 2 / 

МС 2

Сақтандыру ісі және 

олардың 

операциялары

ММ 1 / 

МС 1

Сақтандыру 

ұйымдарының 

қызметі және 

олардың 

статистикасы

ММ 3 / 

МС 3

Аудит и 

налогообложение

ММ 3 / 

МС 3

Аудит және салық 

салу

Деятельность 

страховых 

организаций и их 

статистика

Страховое дело и их 

операции

Налоговое дело и 

их операции

Финансы, 

налогообложение и 

маркетинг

ММ 3 / 

МС 3

Қаржылық есеп, 

талдау және салық 

салу

Финансовый учет, 

анализ и 

налогообложение



4 Оқуға қабылдау ережелері 

 

5В050900 – «Қаржы» мамандығына арыз қабылдау  оқу орнының қабылдау 

комиссиясымен 20 маусымнан   бастап 25-ші тамызға дейін жүргізіледі. 

5В050900 – «Қаржы» мамандығына жалпы білім негізінде түсуші талапкерлер үшін 

математика және география пәндері – бейінді пәндер болып табылады. 5В050900 – «Қаржы» 

мамандығына техникалық және кәсіби білім негізінде түсуші талапкерлер үшін «Қаржы және 

кредит» және «Ұйым экономикасы» пәндері бейінді болып табылады. 

Студенттер қатарына қосу университет Ректоры бұйрығымен 10-шы және 25-ші тамыз 

аралығында болады. 

Бакалавриат мамандығына ақылы негізде саналады: 

 ҰБТ-тен өткен, тестілеу нәтижесінде кем дегенде 50 балл жинаған,орта және жалпы 

білім ұйымдарының бітірушілері;  

 КТА өткен,тестілеу нәтижесінде кем дегенде 35 балл жинаған, кәсіби және техникалық 

білім ұйымдарының бітірушілері және өткен жылғы жалпы, орта білім ұйымдарының 

бітірушілері;  

 Сұхбаттасудан өткен қорытынды нәтижесінде жоғары білімді ұйым бітірушілері. 

 

5  Білім алушылар жетістіктерін бақылау түрі 

 

Білімді тексеру түрлері 

Студенттерді 5В050900 – «Қаржы»  мамандығы бойынша дайындауда білімді 

бақылаудың аралық және ағымдық ішкі оқу орындық жүйе элементтері қолданылады. 

Кафедрада бақылаушы-өлшеуіш материалдар және электрондық  бақылаушы-өлшеуіш 

материалдар дайындалған. Курстық жұмыс тақырыбы, бақылау жұмысының 

тақырыбы,реферат тақырыбы,курстық жұмысты,рефератты,емтиханға сұрақтарды  жазу мен 

рәсімдеуге ұсынылатын әдістер бар.Оқытушылармен білімді бақылаудың әр түрі 

қолданылады: бақылау жұмысы, рефераттар,үй тапсырмасын орындау,практикалық 

тапсырма,конспект-жоспар және сабақтан тыс іс-шаралар дайындау және т.б.  

Пәнді зерделеу кезінде білім алушының білімін бірнеше ағымдық бақылауы 

қарастырылған: 

- ауызша сұрақ– материалды зерделеп болған соң пәннің бір немесе бірнеше 

тақырыбы бойынша сұрақтарға жауап ретінде және ситуация талқылау түрінде жүргізілетін 

бақылау; 

- жазбаша бақылау – курстың әр тақырыбы бойынша қойылған сұрақтардан, тапсырма 

шешуден,ситуация талдаудан, практикалық тапсырмаларды орындаудан тұратын жұмыс 

бақылауы; 

- біріктірілген сауалнама – бір немесе бірнеше тақырыптар бойынша білімді 

бағалаудың бір уақытта бақылаудың ауызша және жазбаша түрі қарастырылған бақылау; 

- үй тапсырмаларын қорғау және таныстыру рәсімі – олардың дұрыс 

орындалғандығын тексеру мақсатында топпен немесе жеке үй тапсырмасы бойынша білімді 

бақылау, өткен материалды жинақтай білу және  оны халыққа көрсету,курс тақырыптары 

арасындағы байланысты қадағалау; 

- зертханалық жұмысты қорғау–техникалық қауіпсіздікті сақтай отырып зертханалық 

жұмыс өткізу әдісін бақылау; 

- пікір -талас, тренингтер, дөңгелек үстел–мәселелік сипаттағы сұрақтарды өзінің 

ойлай алатын дағдысын және шешім қабылдай алатынын көрсететін  топтық талқылау; 

- тесттер – белгілі–бір тапсырманың жинақталған түрі (ашық, жабық, біріктірілген), 

білім алушының білім жетістігін сапалы және объективті бағалауға мүмкіндік береді; 

-бақылау жұмысы–теориялық материалды орнықтыру; 

- тәжірибелік жұмыс – техникалық қауіпсіздікті сақтай отырып,жүргізілетін жұмыс 

әдісін бақылау. 



 


