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1. Модульдік білім беру бағдарламасы төлқұжаты 

 

1.1 Бiлiм беру бағдарламасының мақсаттары  мен міндеттері 

            

6М050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша мемлекеттік білім беру стандарты негізінде 

экономика ғылымдарының магистрлерін дайындауға бағытталған қаржы саласындағы еңбек 

нарығы талаптарын қанағаттандыру үшін әзірленген құралдар жүйесімен. «Қаржы» 6М050900 – 

мамандығы бойынша ғылыми - педагогикалық бағыттағы магистрлерді дайындау бағыты 

бойынша іске асатын білім беру бағдарламасы болып табылады. Негізгі білім беру бағдарламасы 

білім беру процесінің мақсатын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын іске асу технологиясымен 

шарттарын және осы бағыттағы магистранттарды дайындау сапасын бағалауды реттейді. 

Инновациялық экономиканы қалыптастыру, Қазақстанның қаржы нарығы үшін 

мамандарды дайындау талаптарының өсуіне және  жаңа формациядағы қаржыгерлерді дайындау 

жүйесіне ерекше талаптар қойылуына әкеп соқты. Технологиялардың өзгеруі, инновациялар, 

экономикалық жаһандану, жүйелер мен процесстерді стандартизациялау қаржы саласында 

мамандарға қойылатын талапты күшейтті. Еңбек нарығындағы жұмыс берушілер қаржыгер 

маманының кәсіби білімі мен дағдыларын ғана емес, сонымен қатар шетел тілдерін, 

компьютерлік технологиялар мен арнайы бағдарламаларын меңгергеніне қызығушылық 

танытады. 

Қаржы нарығы – 1990 жылдардың басында құрылған сәттен бастап экономиканың 

қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі. Біріншіден, коммерциялық банктер, қор 

биржалары мен басқа да қаржы институттары, ол қазіргі заманғы инфрақұрылымының 

қалыптасуына дейін өсті. Қаржы нарығының жоғары қарқында өсуі  коммерциялық банктерде 

жұмыс істеу үшін қаржы саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдыларына ие жоғары 

білікті мамандар қажет ететін жаңа қаржы институттарының пайда болуына әкеп соқты. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты «Мирас» университетінің мақсаты,миссиясы  мен 

міндеттеріне сәйкес және болашақ қызмет  нәтижелерімен бейнеленеді. Білім беру 

бағдарламасының мақсаты еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, ұйымдастыру-басқарушылық, 

өндірістік-басқару, талдау қызметінде кәсіптік мәселелерді шешуге қабілетті, терең ғылыми-

педагогикалық дайындық, тәжірибелік дағдылар мен жоғары рухани және көшбасшылық 

қасиеттерге ие,  өз бетінше пікір білдіруге және қоғамның прогрессивтік әлеуметтік-

экономикалық және мәдени дамуды қамтамасыз етуге қабілетті жоғары білікті мамандарды 

даярлауға бағытталған.  

Білім беру бағдарламасының мақсатын қалыптастыруда мемлекеттік білім беру 

стандарттарының талаптары, университеттің стратегиялық мақсаты, университеттің 

миссиясының мазмұны, қолдағы ресурстар және мүмкіншілікті даму әлеуеті, сыртқы әлеуметтік- 

экономикалық ортаның үнемі өзгерістегі шарттары, шығармашылық пен инновация үшін 

қолайлы жағдайларды ұстану және білім беру қызметін тұтынушылардың сұранымдары 

ескерілді. 

Білім беру бағдарламасының міндеті мен мақсаттары осы бағдарламада сипатталған білім 

алушы мен білім алу жолында құзыреттіліктерді сипаттайтын  білім алу нәтижелері бойынша 

жетістікке жетуге бағытталған.  

6М050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрін дайындау 

білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- азаматтық ұстанымды, табысты оқытуды жүзеге асыру үшін, қазіргі заманғы ғылыми және 

практикалық мәселелерді тұжырымдауға және шешуге қабілеті, ғылыми-зерттеу және басқару 

қызметімен кәсіби диалог мәдениеті, оның ішінде кәсіби мәдениетінің деңгейі жоғары оқыту; 

- ең маңызды және тұрақты шеберлері білімдерін дамыту, интеллектуалдық дамудың 

жоғары деңгейін қамтамасыз ете отырып, моральдық этикалық және құқықтық стандарттарды 

меңгеру, ойлау мәдениеті, шығармашылық, бастамасы мен инновацияларды дамыту; 

- оларға кәсіби ұтқырлығын кепілдік іргелі ғылымдар, тоғысында түлегі курстарды әзірлеу; 



- студенттер ғылыми-зерттеу дағдыларын сатып алуы, түрлі деңгейдегі ғылыми-зерттеу 

қызметіне докторлық даярлау зерттеудің жалғасы қатысуға; 

- бітірушілер ЖОО педагогика және психология және оқыту тәжірибесі саласында ең 

төменгі талап етілетін білім алады. 

 

1.2 Білім беру бағдарламасына сипаттама: 

 

Бұл оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен 23.08.2012 жылғы 

№1080 бұйрығына сәйкес жоғары білімнің мемлекеттік білім беру стандарттары негізінде 

әзірленді. білім беру мазмұнына қойылатын талаптар, оқу жүктемесі көлемінің және 6М050900 – 

«Қаржы» мамандығы бойынша экономика ғылымдары магистранттарын даярлау деңгейі Типтік 

оқу жоспарына, Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкес келеді,  Дублин дескрипторларымен және 

Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген. 
6М050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы ғылыми-

педагогикалық бағыттағы бітірушілерге қажетті негізгі құзіреттіліктерді қалыптастырудың жаңа 

көзқарасын ұсынады. 

Білім беру бағдарламасы ұйымдастыру-басқарушылық, өндірістік-басқарушылық, талдау 

қызметін жүргізу үшін жоғары рухани қасиеттері бар, өз бетінше ойлауға және қоғамның 

прогрессивтік әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз етуге қабілетті; 

шиеленісті жағдаяттарды шешуде креативті ойлайтын; заманауи технологияларды пайдалана 

отырып ақпараттық-талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізуге, 

эксперименталдық-зерттеу талдау жұмыстарының нәтижелерін қорытындылауға қабілетті; 

ғылыми және кәсіби мәселелерді шешу, сонымен қатар  менеджмент саласында мәселелерді 

зерттеу дағдылары бар, мемлекеттің және әлемдік қауымдастықтың мәселелерінде, кәсіпорын 

қызметін басқаруды ұйымдастыруда, кәсіби дағдылар мен біліктерді кеңейтуде құзыретті, 

ғылыми және инновациялық қызметті жүзеге асыруға қабілетті мамандарды даярлауға 

бағытталған.  

Білім беру бағдарламасы ұлттық жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беруді Болон 

процесіне қосу бойынша мүмкіншіліктер мен жағдайларды құруға бағытталған, оны еуропалық 

және халықаралық білім кеңістігіне үйлестіруге рұқсат береді. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларын халықаралық тануда білім 

алушылар мен профессор оқытушылық құрамды академиялық ұтқырлығына жағдай жасауға, 

сонымен қатар білім беру сапасын жоғарылатуды қамтамасыз етеді. 

Магистратураның 6М050900 – «Қаржы» мамандығында ғылыми және педагогикалық 

бағыты бойынша білім беру бағдарламасын дайындау бағытына сәйкес жоғарғы оқу орнымен 

іске асыру жағдайларымен меңгеру талаптарын анықтайтын оқу-әдістемелік құжаттар мен 

материалдар жиынтығы. 

Білім беру бағдарламасы жұмыс берушілер талаптары мен еңбек нарығы қажеттіліктерін 

қамтамасыз ететін мамандарды дайындауда құзіреттіліктер үлгісі негізінде дайындалған. 

Берілген үлгі бітірушілердің негізгі құзіреттіліктерін сипаттау, оларды дайындау деңгейі мен 

нақты кәсіби қызметтерді орындауға дайындығын білдіреді. 

6М050900 – «Қаржы» мамандығының білім беру бағдарламасы бойынша кадрлерді 

дайындау келесі траекториялар бойынша жүзеге асады: 

А. Қазіргі заманғы қаржы құралдары және банктік қызметтер; 

Б. Қаржы нарықтары және банктік бизнес; 

В. Қаржы және қаржылық менеджмент. 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 

бекітілген жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарына 

сәйкес жоғары білім негізінде күндізгі студенттер үшін МБББ мерзімді даму, мамандықтар 

бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы «ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген, 23.08.2012 

№1080 жылы және оқу жоспарының үлгісі мамандығы жылғы 16.08.2013ж жоғары және жоғары 



оқу орнынан кейінгі білім беру» № 343 (жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

саласындағы типтік оқу бағдарламаларының тізіміне-қосымша 243) – 2 жыл. 

 

 

1.3 Мамандарды болашақта жұмысқа орналастыру 

 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі таңдап 

алынған траекториясына сәйкес төмендегідей ұйымдар мен мекемелерде жұмыс істей алады: 

- меншік түріне байланыссыз өнеркәсіп және қызмет салаларының барлық ұйымдары мен 

кәсіпорындарында; 

- мемлекеттік және жергілікті басқару инфрақұрылымы мен органдарында; 

- орта кәсіптік және жоғары білім беру мекемелері; 

- ғылыми-зерттеу орталықтары, ғылыми-зерттеу және сараптамалық кеңес беру 

ұйымдары; 

- ведомствоаралық, аймақаралық және халықаралық ғылыми жобалық ұйымдар. 

 

1.4 Бітірушілерге біліктілік сипаттамасы 

 

1.4.1 Кәсіби қызмет саласы 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрінің кәсіби 

қызмет саласы болып табылады: ұйымдық – басқару, экономикалық, зерттеу, есептік-жобалық, 

білім беру, аналитикалық және кеңес беру салалары, мемлекеттік қаржы, салықтар және салық 

салық салу, банк ісі, бағалы қағаздар нарығы, құқық салалары. Сонымен қатар қаржылық және 

салық органдарында, қазынашылық органдарында, түрлі ұйымдастыру-құқықтық нысандағы 

және меншік түріндегі кәсіпорындар мен ұйымдардың аудиторлық бақылау қызметтерінде. 

 

1.4.2 Кәсіби қызмет нысаны 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика ғылымдары магистрінің кәсіби 

қызметі нысандарына мыналар жатады: ЖОО, ғылыми -зерттеу, экономикалық институттар, 

қаржы және банк жүйесін мемлекеттік реттеу органдарында, қаржылық институттарда. Сонымен 

қатар қаржылық және салық органдары, қазынашылық органдары, кәсіпорындардың аудиторлық 

бақылау қызметтері. 

 

1.4.3 Кәсіби қызмет мәні 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша магистрдың  кәсіби қызмет нысанасы болып 

табылады: 

- әлеуметтік -  экономикалық процестерді реттеуде экономикалық категорияларды 

қолдану; 

- қаржылық  - несиелік саясат стратегиясының бағыттарын наықтау және оны іске асыру 

механизімін; 

- қаржылық – экономикалық процестерді жоспарлау, бюджеттеу және болжау, қаржылық 

өзара байланыстарды білу біліктілігіне ие болу; 

- қаржылық, сақтандыру нарығының қатысушыларының есептілігін құрастыра білу; 

- валюталық – несиелік реттеу әдістемесін білу және төлем балансын құрастыру; 

- қаржылық ұйымдардың халықаралық тәжірибесін ұйрену және оны отандық тәжірибеде 

бейімдеу; 

- келісім шарттарды және басқада құқықтық құжаттарды құрастыру әдістемесін білу. 

 



1.4.4 Кәсіби қызмет түрі 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша  экономика ғылымдарының магистрі мынадай 

кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: 

ғылыми-зерттеу: 

өндірістік-басқарушылық: 

- алғашқы, нормативтік есептік құжаттарды дайындау; 

- табыстар мен шығындарды ұйымдастыру; 

эксперттік-аналитикалық: 

- қаржы нарығының құралдары мен процестерін, үрдістерді талдау; 

- қаржы институттары мен компанияларды ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 

қаржыландыру үшін капитал қайнар көздерін талдау; 

- компания мен қаржы институты капиталының іргелі құнын қалыптастыру 

факторларын талдау мен бағалау; 

эксперименттік-зерттеу: 

- әлеуметтік, жауапкершілік қағидаттарын жетекшілікке ала отырып кәсіби қызмет, 

бизнесті құру; 

ғылыми-педагогикалық: 

- дәріс өткізу үшін оқу материалдарын ііріктеу әдістеріне ие болу, дәрістерді өткізуді 

жоспарлау дағдылары; 

- пәндік, психолого-педагогикалық және әдістемелік білімдік жүйелерге ие болу, нақты 

әлеуметтік-педагогикалық шарттарды ескере отырып теориялық білімдерін кәсіби қызметінде 

қолдану дағдылары; 

- оқытушылық қызметтің нәтижелері үшін оқытушының кәсіби парызын, 

жауапкершілігін түсіну; 

экономикалық-ұйымдастырушылық: 

 экономикалық жоспарлау бойынша жұмыстарды жүргізу; 

 біріңғай жоспарлы құжаттарды, экономикалық стандарттарды әзірлеу; 

 саудалық және саудалық-делдалдық қызметті жүзеге асыру; 

ұйымдастыру-технологиялық: 

 экономика, еңбекке ақы төлеу, баға саясаты мәселелері бойынша нормативтік-

нұсқаулық құжаттамаларын, әдістемелерін, нұсқауларын әзірлеу; 

 өндірістік-шаруашылық қызмет нәтижелерін есепке алу және талдау бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыру; 

 жоспарлы және есептік ақпаратты өңдеудің механикаландырылған және 

автоматтандырылған құралдарын ендіру; 

қаржылық-экономикалық: 

 ақша қаражаттарын, тауарлы-материалдық құндылықтарды, негізгі қорларды есеп 

айырысулар мен төлем міндеттемелерінің түгендеуін жүргізу; 

аудиторлық: 

 ақша қаражаттарын, тауарлы-материалдық құндылықтарды, негізгі қорларды есеп 

айырысулар мен төлем міндеттемелерін түгендеу жұмыстарын жүргізудің бекітілген ережелері 

мен мерзімдерінің сақталуын бақылау 

- бизнес-жоспарлау. 

 

1.4.5 Кәсіби қызметтің функциялары 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі кәсіби 

қызметінің функциялары болып табылады: 

- статистикалық ақпараттар мен есептерді жинау, мәліметтерді өңдеу және және 

оларды кредиторлармен, ішкі және сыртқы қолданушылармен, инвесторлармен, 

жетекшілермен  басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдануға дайындау; 

- қаржыландыру, несиелеу, қарыз алу, бағаны тағайындау, инвестициялау, өндіріс 

әдістері бойынша альтернативтік шешімдерді талау мен бағалау; 



- экономикадағы жалпы, мемлекеттік және жеке сектордағы мекемелер мен 

кәсіпорындардың қаржылық және қаржылық шаруашылық қызметін басқару мен 

бақылау; 

- қаржылық несиелік қатынастарды ұйымддастыру мен басқару сәйкестігін 

заңдылықтар-нормативтік актілерге тексеру, сонымен қатар кеңес беру; 

- экономикалық агенттер арасындағы қаржылық қатынастарды реттейтін нормативтік 

актілерді дайындау. 

 

 

1.4.6 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының кәсіби қызметінің 

типтік міндеттері:  

- қаржы, ақша және несие қатынастарын реттейтiн  нормативтiк құқықтық актілері мен 

ережелердің орындалуын қамтамасыз ету; 

- кәсіби қызметінің барлық бағыттары бойынша қаржылық тәртіпті сақтауын бақылау; 

- құрылымдық бөлімшелерде қаржыны ұтымды ұйымдастыру; 

- шаруашылық субъектілерінде, кредиттік мекемелерде, банк мекемелерінде, сақтандыру 

компаниялары мен зейнетақы компаниялардың қызметінде қаржылық  менеджментті  қолдану; 

- бюджеттік жоспарлау және бюджет шығыстарының тиімділігін бағалау; 

- қаржы тәуекел мониторингі және басқару; 

- құнды қағаздар портфелін басқару және оның құрылымын оңтайландыру. 

 

1.4.7 Кәсіби қызметтің бағыттары 

       - фискалдық, ақша-несие саясатының стратегиясы мен тактикасын әзірлеу және енгізу; 

        - кәсіптік қызмет саласында инновациялық технологияларды енгізу; 

        - салық салуды  ұйымдастыру, салықтық әкімшілендіру және бюджет қаражатын толық және 

мерзімінде түсуін бақылауды жүзеге асыру; 

       - коммерциялық құрылымдардың бизнес-жоспарларын дайындау; 

       - инвестициялық жобаларды әзірлеу және іске асыру; 

       - шаруашылық субъектілері, қаржы және несие мекемелерiндегi қаржылық қызметін басқару, 

талдау және бақылау; 

       - заңгерлік кеңеспен қамтамасыз ету және бизнес субъектілеріне консультациялық қызметтер 

ұсыну; 

        - сапалы сақтандыру қызметтерін және сақтандыру мен зейнетақы нарықтарын кеңейтуді 

қамтамасыз ету; 

         - банк ісін ұйымдастыру және несие түрлері, нысандары мен әдістерін әзірлеу; 

         - қаржы нарығын ұйымдастыру және қалыптастыруда кәсіби қызмет; 

         - жоғары оқу орнына дейінгі және жоғары оқу орындарында білім беру қызметі. 

 

1.4.8 Кәсіби қызмет мазмұны 

6М050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша магистратураның кәсіби қызмет мазмұны 

білім беру траекториясы ішінде былай болады: 

«Қазіргі заманғы қаржы құралдары және банктік қызметтер»: ғылыми зерттеулер 

жүргізу және ғылыми нәтижелерді қалыптастыру: бірлік факт, эмпирикалық негіздеу, үлгі, 

заңдылық, заң, теория; заманауи ғылыми-тәжірибелік мәселелерді шешу, жоспарлау және 

зерттеу жүргізу; ғылыми-зерттеу және басқару қызметін жүзеге асыру; қаржы институттарының 

қызметін талдау, ғылыми негізде қаржылық басқарудың қажетті формаларын таңдау; үрдістерді, 

құбылыстарды, жағдайларды сипаттау мен болжау үшін үлгілер жасау және пайдалану; сапалы 

және сандық талдауды және синтезді енгізу; кәсіби қызмет барысында компьютерлік 

технологияны кәсіби білу; үлкен көлемдегі ғылыми ақпарат; ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізу. 



«Қаржы нарықтары және банктік бизнес»: ғылыми жұмыстар мен ғылыми зерттеулерді 

жүзеге асыру; қазіргі заманғы ғылыми-тәжірибелік мәселелерді қалыптастыру және шешу; 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және жүргізу; ғылыми-зерттеу және басқару қызметін 

жүзеге асыру; қаржы институттарын талдау; қаржылық басқарудың қажетті формаларын ғылыми 

негізделген таңдау; зерттеу жұмыстарының, рефераттар мен мақалалар түріндегі жұмыстардың 

нәтижелерін ұсыну; дербес ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізу; әлемдік іскерлік серіктестіктің экономикалық, саяси, құқықтық және технологиялық 

ортасының қазіргі жай-күйі мәселелерін шешуге қатысу. 

«Қаржы және қаржылық менеджмент»: қазіргі заманғы ғылыми-тәжірибелік 

мәселелерді қалыптастыру және шешу; ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және жүргізу; 

ғылыми-зерттеу және басқару қызметін жүзеге асыру; үрдістерді, құбылыстарды, жағдайларды 

сипаттау мен болжау үшін үлгі жасау және пайдалану; сапалы және сандық талдауды және 

синтезді енгізу; кәсіби қызмет барысында компьютерлік технологияны кәсіби білу; зерттеу 

жұмыстарының, рефераттар мен мақалалар түрінде жасалған жұмыстардың нәтижелерін 

қалыптастыру; тәуелсіз зерттеу жұмыстарын жүргізу. 

 



2  Оқу нәтижелері және негізгі құзыреттілік 

 

Дублинде негізделген оқыту нәтижесінде 6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша  

экономика ғылымдарының магистрі дескрипторларды білуі тиіс: 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

– ҚР Конституцияның негізін, Қазақстан Республикасында шаруашылық процестер мен 

халықаралық қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды; 

– дүниетанымы кең және ойлау мәдениеті жоғары  жеке тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін 

жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық) ғылымдар саласын; 

– фискалдық және монетарлық басқару негіздерін, қаржы және банк жүйесін, мемлекеттік 

қаржы және корпоративтік қаржыландырудың шетелдік тәжірибесін, сондай-ақ қаржы 

нарығын реттеу және несие құралдарын пайдалана отырып, әлемдік тәжірибенің теориялық 

және практикалық аспектілерін; 

– халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарын және жаһандану экономикасын отандық 

практикада қолдану; 

– ғылым, ғылыми ұйым қызметінің саласында озық отандық және шетелдік тәжірибені білу; 

– орындалатын жұмысқа сәйкес бухгалтерлік есеп және  салық  салудың заңдылықтар негізін, 

халықаралық және отандық стандарттарды, өзге де нормативтік және әдістемелік 

материалдарды; 

– қаржы, экономика және бизнестің қазіргі заманғы теориялық және практикалық мәселелерін 

түсіну; 

– ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу принциптерін түсіну. 

Білімі мен түсінігін қолдану (Дескриптор В):  

– бүгінгі ақпараттық ағымдарды шарлау және әлемдік экономикадағы құбылыстар мен 

үдерістердің өзгеруіне тез бейімделу; 

– әлемде өтіп жаткқан әлеуметтік-экономикалық процестерді бағалау мен талдау және  

өнеркәсібі дамыған елдердің Қазақстанға үздік экономикалық тәжірибесін енгізу; 

– нысандары мен жүйесін тұрақты және сапалы жұмыс істеуін, Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілеріне және құқықтық халықаралық ережеге көзделген құқық аясында 

экономикалық немесе өзге де қызмет органы үшін қаржылық және құқық тетігіннің әдістерін 

қолдану; 

– ғылыми-зерттеу және есептеу әдістерін практикаға қабілеті, басқару қызметі мен бизнес 

тиімділігін, әлеуметтік, экологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін 

анықтау; 

– іс жүзінде оқытудың психологиялық-педагогикалық әдістерді қолдана білу; 

– іс жүзінде ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет әдістемесін қолдана білу; 

– мақсат қоя білу және кәсіби қызметіне байланысты міндеттерді тұжырымдау қабілеті; 

– қабылдау процесі мен заманауи техникалық құралдарды пайдалана отырып, ақпаратты беру 

мүмкіндігі; 

– лекция, семинар (практикалық) сабақтарын өткізу және оқу материалын  білу біліктігі. 

Пайымдауларды тұжырымдау (Дескриптор С):  

– ақпараттарды өңдеу және талдай білу; 

– қойылған мақсаттарға жетуді ұйымдастыру бойынша логикалық және моральдық дұрыс 

қаржылық шешімдер  қабылдау қабілеті; 

– олардың қызметінің тиімділігін арттыру үшін резервтерді анықтау және нарықтық орта 

өзгерістеріне бейімді шешімдер енгізу мүмкіндігі; 

– инвестициялық жобаларды есептей алу және ғылыми, нормативтік, оқу  мәтіндермен жұмыс 

істей білу; 

– еңбек нарығының және жұмыс берушінің талаптарына сәйкес есептер, рефераттар, 

мақалалар, түрінде атқарылған жұмыс нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі. 



Коммуникативтік дағдылар (Дескриптор D): 

– білімін біріктіру, қиындықтарды жеңе білу, этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті 

ескере отырып толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде, пайымдаулар жасауға және 

осы пайымдаулар мен білімді қолдана білу; 

– әр-түрлі экономикалық жағдайларда бағдарлану, команда ретінде жұмыс істей білу,  өзінің 

дұрыс көзқарасын қорғап, жаңа шешімдер ұсына білу; 

– ұжымдық пікір мен өз пікірін сәйкестендіріп, ымыраға келе білу;  

– берілетін ақпараттың мәнін жоғалтпастан тиімді қарым-қатынас құру; 

– сол тілде байланысуға мүмкіндік беретін көлемде шет тілінде диалог ұйымдастыра білу; 

– өз жұмысында студенттер арасында  және экономикалық пәндерге қызығушылығын 

арттыруға, шешендік өнер, сауаттылығы, сөйлеу және жазу өнерін  иелену; 

– қаржы саласында бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу команда ретінде әлеуметтік өзара 

тиімді жұмыс істей алу қабілеті. 

Оқыту дағдылары мен үйрену мүмкіндігі (Дескриптор Е): 

– өзінің кәсіби, ғылыми және ғылыми педагогикалық қызметтін іске асыру және жобалау, 

өзінің кейінгі кәсіби дамуын жоспарлау қабілеті; 

– өзінің ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметіннің дағдылары; 

– арнайы әдебиеттер мен ғылыми-техникалық ақпараттар мен жұмыс істей білуі; 

– ғылыми-зерттеу жұмыстарымен жеке,сондай-ақ топ ішінде жұмыс жасай алу дағдысы; 

– жеке және кәсіби өсу принциптерін түсіну; 

– өз-өзінің  білімін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдылары. 

 

 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы экономика ғылымдарының магистрі құзыретін білуі 

тиіс: 

 

Әмбебаптық құзіреттілік (ӘҚ): 

 

ӘҚ-1 Тілдер арасындағы үштік құзіреттілік 

- Еркін және дұрыс өз ойын білдіруге және ғылыми-зерттеу мақалалар, техникалық 

мәтіндерді және құжаттарды интеграциялық тілдік дағдыларды аударуға және дұрыс және 

қисынды байланысты ауызша және жазбаша нысанда оларды білдіруге қабілеті. 

- Педагогикалық ынтымақтастық қабілетті болуы үшін сындарлы диалог құру мүмкіндігі, 

көпұлтты, көпконфессиялы қоғам мен педагогикалық ынтымақтастық алады. 

-  Қарым-қатынас, білім беру, ғылыми, кәсіби, әлеуметтік және мәдени салалардағы қарым-

қатынас үшін қолданыстағы мамандандырылған халықаралық байланыс кәсіби терминология 

шеңберінде коммуникация құралы ретінде тілді білу. 

- Шет тілі монолог және ауызша және жазбаша мәтіндерді диалог ақпаратты қабылдауға 

және шығарып қабілеті: кәсіби және жалпы ғылыми қарым-қатынас әр түрлі салаларында 

сұхбат, дәрістер, презентациялар, телефон арқылы сөйлесудiң. 

- Дерексіз жазу, қазақ, орыс және шетел қызметті кәсіби-бағытталған ортада ақпаратты 

толық және дәл түсіністікке қол жеткізуге қабілетті болуы және ақпараттық көздерін 

аннотациялау. 

 

ӘҚ-2 Ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілік 

- Ұйымдастыру және өзара іс-қимыл әдістерін пайдалана отырып, келісілген шешімдер 

қабылдау үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға қабілеті. 

- Өз бетінше, қазіргі заманғы жабдықтар мен есептеу ресурстары, дағдыларын, командалық 

жұмысты, кәсіби бейімделу мүмкіндіктерін пайдалану үшін зерттеу жүргізу қабілеттілігі. 

- Мұндай келіссөздер, қарым-қатынас дағдыларын, жобаларды басқару, проблемаларды 

шешудің және командада жұмыс дағдыларын, команданың шығармашылық қабілеттерін 

жандандыру әдістері, сондай-ақ, реферат және жүйелі ойлау сияқты дағдылары мен басқару 



дағдыларын көрсетуге қабілеті. 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласы бойынша кәсіби, дағдыларын 

коммуникативтік актілерді іске асыруға ақпарат ақпарат алмасу, алу, сақтау, қайта өңдеу, 

түсіндіру және аударма негізгі жолдары мен құралдарын меңгеру; қабылдауға қабілеті және 

ақпарат әдістемелік жинағы, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау. 

- Командада жұмыс істей білу: тез және оңай басқа адамдармен қарым-қатынас орнатуға, 

жай ғана дұрыс ұжымдық шешім қабылдау үшін, өз көзқарасын қорғай топ мүшелерімен 

үйлестіру, олардың ойлары мен сезімдерін беруге, олардың мақсаттары мен міндеттеріне жаңа 

таңдау мен шешімдерді ұсынады. 

- Білім және басқа да кен орындарынан мамандармен өзара іс-қимыл, жанжалдарды басқару, 

келіссөздерге делдал ретінде әрекет қабілеттілігі. жанжалдарды шешу және келіссөздер жүргізу 

мүмкіндігі. ұжымдық пікірі өз пікірін қатысты үшін, ымыраға мүмкіндігіне ие болу үшін. 

- Қайта өңдеу және ғылыми ақпарат интерпретациялаудың қазіргі әдістерін пайдалану 

қабілеттілігі. 

- Өнімді диалог үшін қабілеті, сезімдеріңізді бақылауға, сезім, мінез-құлық; ықтимал 

шиеленісті тұлғааралық қарым-қатынастарды болжау қабілеті, жанжал жағдайды шығуға 

қабілеті, іскерлік жағдайларда байланыс ең үздік стилі таңдай білу. 

- Тілдесу әдебі, педогогикалық процесте ақпаратты жеткізе білу, сауатты диалог құра білу, 

ақпараттық монологқұрастыра білу қабілеті. 

- Белгілі бір мақсаттарға жету үшін, педагогикалық процесінде өзара іс-қимыл тиімділігін 

нәтижесін болжау және тексеру мүмкіндігі бірлескен қызметін ұйымдастыру мақсатында өзін-

өзі таныстыру, техника және білім алушыларға белсенді өзара іс-қимыл тактикасын әдістерін 

меңгеруі. 

 

ӘҚ-3 Әлеуметтік және этикалық құзыреттілік 

- Кәсіби этика және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын талаптарын білу; басқа 

адамдарға қатысты, соның ішінде этикалық мінез-құлық ережелерін бастап ауытқу төзімсіздік 

бар; азаматтық жауапкершілік бар және этикалық мінез-құлық ережелерін сақтау талап. 

- Сын айта білуді бағалау, жинақталған тәжірибені қайта ой елегінен өткізу, кәсіби және 

әлеуметтік қызметті қалыптастыру қабілеттілігі. 

- Басқалар үшін толеранттылық пен құрмет көрсету қабілеттілігі. 

- Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға өзін-өзі дамыту және 

бейімделу ұмтылу, психологиялық, моральдық ұялы және бейімдеу болу. 

- Әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде философиялық мәселелерді талдау және 

бағалау қабілеттілігі. Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметін орындауда жоғары тұрақты ынтасы болу қабілеттілігі. 

- Бастаманы қабылдауға және проблемаларды ұйымдастырушылық және басқарушылық 

шешімдерді табу мүмкіндігі. 

 

ӘҚ-4 Экономикалық (кәсіпкерлік) құзыреттілік 

- Әлеуметтік-экономикалық жүйелерді басқару мен үлгілеу әдістемесін, қызмет жүйесі мен 

өзара әрекетін құра білуі. 

- Ұлттық және халықаралық ортада өндірістік немесе қолданбалы қызметті жүзеге асыру 

қабілеттілігі. 

- Бастамашылық және іскерлік қабілеттілігі. 

- Өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану қабілеттілігі. 

- Тауарлар мен қызметтер нарығындағы ахуалды бағалау қабілеті. 

- Өнеркәсіп мәртебесі мен сипаттамаларын талдау және бағалау қабілеті, аймақтық және 

халықаралық нарықтарға. 

- Даму перспективаларын анықтау үшін қоршаған ортаны және компаниялардың бәсекеге 

қабілеттілігін талдай білу. 



 

ӘҚ-5 Ұйымдастыру және басқару құзыретілігі 

- Басқару қызметін жүргізу мүмкіндігі, өңірлік және салалық ауқымда, оны іске асыру үшін 

жағдайлар ұйымның жұмыс істеуі мен даму стратегиясының құруды көздейді. 

- Нәтижелерге қол жеткізу үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға қабілеті. 

- Акмеологиялық тәсілдерді шешімдер мен міндеттерін қойды және жүйелік әдісі туралы, іс 

жүзінде ұғымдар, стратегияларды, функционалдық қызметінің модельдер мен қызметкерлерінің 

өзара әдістемесі білімдерін пайдалану мүмкіндігі. 

- Құрылыс тұжырымдамалар мен стратегияларды инновациялық тәсілдер, әдістерін қолдана 

отырып проблемалары мен проблемаларды шешу үшін жауапкершілікті қабылдауға және алуға 

қабілеті. 

- Басқару қызметін жүзеге асыруға мүмкіндігі, құрылымдардың, оны іске асыру жағдайында 

ұйымдастыру, нәтижелерге қол жеткізу үшін жауапкершілік жұмыс істеуі мен даму 

стратегиясын құруды көздейді. 

- Нәтижелерді қызметкерлері кәсібилігі мен үлгерімін жақсарту үшін жауапкершілікті өз 

мойнына алуға мүмкіндігі. 

- Бастаманы қабылдауға және проблемаларды ұйымдастырушылық және басқарушылық 

шешімдерді табу мүмкіндігі. 

- Басқарушылық және маркетингтік шешімдерді қабылдай білу. 

- Олардың арасындағы міндеттерді таратуға, олардың жеке психологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып адамдармен жұмыс істей білу, жұмыс тапсырмалардың орындалу барысын 

үйлестіру және мониторинг, ұжымда қолайлы микроклимат қолдау; 

- Мақсаттарына қол жеткізуді ынталандыру үшін маңызды мәселелерді шешу үшін пәрменін 

топтастыра білу, өзін-өзі тәрбиелеу, еңбексүйгіштік. 

- Стратегиялық, дизайн және қызметінің әдістемелік аспектілерін пайдалану, менеджмент 

және маркетинг құралдарын пайдалану, инновациялық шешімдерді әзірлеу мен іске асыруға 

қатысу. 

 

ӘҚ-6 Мултьмәдени құзіреттілігі 

- Ұлттық мәдениеттің мәні тануы құрмет және тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерді 

қамқорлық мүмкіндігі. 

- Әсіресе адам ресурстарын, коммерциялық емес ұйымдар мен мемлекеттік органдардың 

тұрғысында түрлі мәдениеттер мен әлеуметтік-экономикалық фоны өкілдерімен барабар және 

тиімді қарым-қатынас мүмкіндігі және дайын. 

- Төзімділік, бір шетелдік мәдениет қызығушылық, көптеген мәдениеттердің өмір сүруінің 

қабылдау, басқа да этникалық мәдениеттердің өкілдері үшін құрмет, оң этносаралық өзара іс-

қимыл үшін ниет. 

- Көпұлтты сауаттылық иелену: мәдениет саласындағы білімді кең ауқымды, мәдениет 

әмбебап және арнайы санаттағы білімі болуы, саналы көпұлтты қоғамдағы жағдайды жағдайын 

бағалау, кәсіби және басқа да куәліктері бір мезгілде жүзеге асыру және тану бар дақылдарының 

бірі ұсынушыға анықтау қабілеті, ескере көпұлтты жайландыру отырып түрлі өкілдерінің мінез-

құлқы дақылдар; сигналдарын қолдануға және түсіндіру қабілеті коммуникативтік рөлдерін 

меновой және бұл дақылдың үшін жарамды байланыс аяқталуын білдіреді. 

- Әлеуметтендіруге қол жеткізу үшін жаһандық стандарттарына негізделген осы көпұлтты 

қоғамда қабылданған нормативтік құқықтық актілердің иелену. 

- Қоғамдық пікір, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, әлеуметтік нормалар негізінде әлеуметтік және 

этикалық құндылықтарды білу және олардың кәсіби қызметіне оларға өтіңіз. 

- Жанашырлық үшін сыйымдылығы - әңгімелесушінің көңіл үшін сезімтал жауап, ауызша 

және ауызша емес кері байланыс сигналдарын «түсіну», жанашырлық үшін сыйымдылығы. 

 

ӘҚ-7 Белсенді өмірлік ұстанымы 



- Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бойынша компаниялар, стратегиялар мен тетіктерін 

принциптерін әзірлеу және тәжірибеде қоюға мүмкіндігі. 

- Іс-шаралар мен істерін ұстанатынын және сананы көрсету мүмкіндігі. 

- Қызметін жүзеге асыруға мүмкіндігі және әлеуметтік қызмет, қоғамдастық жұмыс және 

тұрмыс жағдайын талаптарына жауап. 

- Салауатты өмір салтын сақтауға қабілеті. 

- Халықаралық ортада өндірістік қызметті немесе қолданбаны жүзеге асыру мүмкіндігі. 

- Кәсіби зерттеулердің нәтижелерін орындау және ұсыну қабілеті, өзін-өзі сынға қабілеті. 

- Қарамастан, олар жүзеге асырылатын шарттардың түрлі іс-шараларға жауапты және 

белсенді жүзеге асыруға мүмкіндігі. 

- Жеке және кәсіби деформация қарсы мүмкіндігі. 

- Қоршаған әлемді сезінуге мүмкіндігі, олардың ұғымын немесе шығарылымның 

түсінбеушілік анықтау үшін, құбылыстардың үй-жайларды және себептерін іздеу, сұрақтар 

қоюға. 

- Кәсіби мәселелерді шешуде жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін, эмоциялық және ерік 

тұрақтылық пен ынталандыру иелену. 

 

ӘҚ-8 Оқуды жалғастыру мүмкіндігі 

- Үйрену мүмкіндігі, математикалық, жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық 

ғылымдар бойынша жаңа білім мен дағдыларды меңгеру және олардың кәсіби қызметінде 

оларды пайдалану. оқыту әдістерін пайдалану инновацияларды көрсеткен қабілеті. 

- Кәсіби деңгейде Осы білімі мен түсінігін қолдана психологиялық-педагогикалық, 

жаратылыстану ғылымдары және техникалық пәндер саласында жаңа білім үйренуге және сатып 

алуға мүмкіндігі. 

- Зерттеулер жүргізуге мүмкіндігі, осы негізде ақпарат және актінің сенімділігі мен 

жарамдылығын бағалауға мүмкіндігі. 

- Саласындағы және түрлі салалардағы қиылысында білім байланысты болуы мәселелерді 

түсіну көрсететін, осы саладағы алдыңғы шебінде келеді, олардың кейбір ерекше теориялық 

және практикалық білімін қолдана білу. 

- Талдау және түсіну қазіргі заманғы теориясы мен практикасы шындықтарын 

жаратылыстану-ғылыми білім әдіснамасы негізінде және іс жүзінде осы әдістерді қолдануға 

мүмкіндігі. 

- Өз бетінше жұмыс істеуге және оқыту, бейресми білім ресімдеу, өзін-өзі иелену 

дағдыларын, нәтижелерге қол жеткізу үшін, басқалардан үйренуге қабілеті, өзін-өзі бағалау 

және өзін-өзі сынға қабілеті мүмкіндігі. 

 

ӘҚ-9 Шығармашылық және кәсіби құзыреттілік 

- Шығармашылық ойлау қабілеті мен жаңа мәселелер мен жағдайларды шешу үшін 

шығармашылық көзқарас. 

- Терең ұғынуға және генерациялау жаңа немесе пәнаралық кен орындарынан білімдерін 

біріктіру арқылы зерттеулерге негізделген диагностикалық проблемасын шешу және толық емес 

немесе шектеулі ақпарат негізінде, пайымдаулар жасауға қабілеті. 

- Тәуелсіз оқыту және инновациялық ғылыми-зерттеу және білім беру қызметіне қойылатын 

ғылыми және өнеркәсіптік іскерлік профилінде өзгерістерге жаңа ғылыми-зерттеу әдістерін 

әзірлеу, қабілеті. 

- Педагогика және олардың педагогикалық қызметінде жоғары білім психология білімдерін 

қолдана білу. 

- Шығармашылық теориялық негіздерін шығармашылық психология білімін, кәсіби 

қызметін қалпына келтіру үшін білім беру саласындағы авторлық инновациялық идеяларды 

жүзеге асыру үшін, сондай-ақ жаңа педагогикалық идеяларды генерациялау қабілетті бола 

отырып, шығармашылық балама шешімдерді табу дағдыларын, сыни ойлау саласындағы 



қолдана алады. 

- Студенттердің шығармашылық ойлау және қабілеті қалыптастыру үшін сыныпта 

эксперименттік оқыту әдістерін қолдануға мүмкіндігі. 

- Шығармашылық мүмкіндігі: интуиция, ассоциативті, руханият, қиял, инновация, икемділік 

және сыни ақыл сезімі, шығармашылық, талдау, синтездеу және стандартты емес міндеттерді 

тұжырымдау және шешу қабілетін үйлестіре үшін бейтаныс, қабілетін, жаңа, жарқын қуып 

таныс көре білу. 

- Өздері және тұтастай алғанда қоғамға, білім алушылар бұрын қабылданатын оның 

жауапкершілік жүзеге асыру. 

- Танымдық міндеттерді жүйесін түрінде, пәннің оқу мазмұнын меңгеруге бағытталған 

шешуде курсы материалды ұсынуға білім беру технологиялары кәсіби білімі. 

- Жеке тұлғаның және білім беру процесін, педагогикалық қарым-қатынас, жемісті оқу 

үрдісінде студенттердің келісім мен студенттік-бағдарланған білім беру іске асыру үшін 

психодиагностиканы иелену негіздері сипаттамаларын психология білу. 

- Оқыту мен тәрбиелеу функциясын орындауға қажетті білім, дағды, педагогикалық және 

ғылыми қабілеттерін кешенін иелену: оқыту мен тәрбиелеу, қазіргі заманғы білім беру 

технологиясының процесінің сипаты мен тұрақтылығы; өз оқу материалын таңдау және олардың 

оңтайлы жабдықтау технологиясы тыңдаушылар, тәуелсіз оқыту және танымдық іс-әрекеті үшін 

мотивация қалыптастыру, әріптестерімен тәжірибе бөлісуге және олардан үйрену мүмкіндігі 

болуы үшін. 

 

ӘҚ-10 Ғылыми-зерттеу құзыреттілі 

- Мәні мен жетекші технологиялар ғылыми-зерттеу әдістерін білу қабілеті. 

- Бағдар, қиыншылықтар, мақсаттарды қою, жоспарлау, іздеу және зерттеу деректердің 

түсіндіру қабілеті. 

- Анықтау және түсіну зерттеу проблемасын, зерттеу мақсатын тұжырымдау және 

форвардтық ғылыми болжамдарын қоюға, оны қол жеткізу міндетін ақтап қабілеті. 

- Ғылыми әдебиет, мәселені шешуде ғылыми-зерттеу әдістерін қолдану, рационалды және 

барабар ғылыми-зерттеу құралдарын таңдау, тәуелсіз ғылыми-зерттеу, ғылыми-зерттеу жобалау 

нәтижелерін жүргізу, ғылыми-зерттеу мәселелерін шешуге дұрыстығының дәлелі теориялық 

білімдер, талдау, синтездеу және қолдану игеруді және жаңғыртуға мүмкіндігі. 

- Тұжырымдар мен қорытындыларды тұжырымдау, түсiнiктер беруге, өз идеяларын 

дәлелдеуге және қорғауға мүмкіндігі. 

- Талдау мүмкіндігі, жоспарланған іс-шаралар, болжау, модельдеу асыру, эксперименттер, 

жеке және ұжымдық ғылыми зерттеулер дағдыларын білу, тәжірибеде ақпаратты жаңарту және 

жаңарту мүмкіндігі нәтижелерін пайдалануға iumenie. 

 

ӘҚ-11 Іргелі математикалық, жаратылыстану және техникалық құзыреттілік 

- Кәсіби қызметте жаратылыстану негізгі заңдарын қолдана білу. 

- Математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдана білу, теориялық және 

эксперименттік зерттеу. саналы математикалық терминдер, символдар және конвенциялар 

қолдана білу. әр түрлі қиын жағдайларда математикалық түйсігі жүзеге асыруға қабілеті. 

- Үзінді көшірме пайдалану мүмкіндігі, логикалық және аналитикалық ойлау. логикалық 

ойлау қабілеті, іс жүзінде іргелі математикалық білімін еркін манипуляция. 

- Болжамдарын және теориялар ұсыну жаратылыстану білімдерін қолдана білуге; 

жаратылыстану талдау және ақпараттық баяндамалар, ұсыныстар, жобаларды бағалау 

дағдылары мен әдістерін; өмірі мен өндірістің түрлі салаларында қазіргі қоғамның 

проблемаларын шешуге жаратылыстану мүмкіндіктерін түсіну. 

 

Кәсіби құзіреттілік (КҚ): 

 



КҚ-1 Жалпы ғылыми құзыреттілік 

- Отандық және шетелдік зерттеушілермен алынған нәтижелерді бағалау және негіздеу, 

зерттеудің келешектегі бағыттарын анықтау мен жеке өзінің зерттеу бағдарламасын құру. 

- Зерттеу тақырыбы бойынша қаржылық экономикалық ақпараттарды жинау, өңдеу, талдау 

мен жүйелеу, міндетті шешу құралы мен әдісін таңдай білу. 

- Стандарттар пакеті базасы нысанында зерттеу мен автоматтық жобалау және процестерді 

математикалық үлгілеуді жүргізе білу. 

- Кәсіби қызметіне жататын, зерттелетін нысандар, құбылыстар мен процестердің 

экономикалық үлгілерін өңдей алу. 

- Сауалнама өңдеу және ұйымдастыру, жүргізілетін зерттеудің сипаттамасын құрастыру, 

есеп пен ғылыми жарияланымға мәліметтер дайындау, ғылыми зерттеу есептерін дайындау, 

ақпараттық шолу жасау, орындалған зерттеу нәтижесі бойынша жарияланым жасау. 

- Таңдаған зерттеу тақырыбының теориялық және практикалық маңыздылығын,  өзектілігін 

негіздеу қабілеті. 

- Дайындалған бағдарламаға сәйкес зерттеулер жүргізу, зерттеу әдістері мен бағыттары 

бойынша ұсыныстар жасау, таңдалған зерттеу бағытын дамытуға өзінің жеке үлесін негіздей 

алу. 

- Жүргізілген зерттеу нәтижесін баяндама (презентация) және мақала түрінде ғылыми 

қоғамға ұсына алу. 

 

КҚ-2  Аналитикалық және кеңес беру құзыреттілік 

- Қаржы нарығының үрдістерін, процестері мен құралдарын талдау. 

- Қаржылық ақпаратты дайындау және компаниялар мен қаржы ұйымдары үшін құрастыру. 

- Компаниялар мен қаржы институттарының қаржылық жағдайын талдау. 

- Компаниялар мен қаржы институттарының тәуекелдерін талдау және тәуекелдерді басқару 

құралдары мен бағдарламаларын әзірлеу. 

- Компаниялар мен қаржы институттарын қысқа және ұзақ мерзімді қаржыландыру үшін 

капитал қайнар көздерін талда. 

- Қаржы институты мен компания капиталының іргелі құнын қалыптастыру факторын 

талдау және оны бағалау факторларын талдау. 

- Қаржы құралдарының құнын бағалау. 

- Жаңа қаржы құралдарын жобалау. 

- Қаржы институты мен компанияның интеллектуалды капиталы құнын бағалау мен талдау, 

қаржы институты мен компанияның инвесторларының төлем саясатын негіздеу. 

- Қаржы институты мен фирманын инвестициялық саясатының тиімділігін негіздеу. 

- Компанияның зияткерлік капиталынның мәні және қаржы институтын талдау және 

бағалау. 

- Ескере бизнес ортаның белгісіздік отырып, қазіргі заманғы аналитикалық аппаратты 

пайдалану жобалық талдау, соның ішінде. 

- Компанияларда стратегиялық шешімдер қабылдау үшін компания басшылығы. 

- Аналитикалық зерттеу, қаржы институттары және олардың қаржылық саясатын дамыту 

жасау. 

- Қаржы ресурстарын шоғырландыруға күрделі мәселелердің қозғалысы. 

- Туралы және инвестициялық портфельдерін қозғалысы туралы қаржы нарығындағы 

эмитенттер мен басқа да қатысушыларға ұсыныстар әзірлеу. 

- Компаниялар мен қаржы институттарының салық саясатын оңтайландыруды әзірлеу. 

- Жеке қаржылық құралдарды инвестициялау бойынша  ұсыныстар әзірлеу. 

 

КҚ-3 Басқару құзыреттілік 

- Мемлекеттік, аймақтық және жергілікті билік органдарында, компаниялар мен қаржы 



институттардың қаржы-экономикалық бөлімшелерін басқару. 

- Стратегиялық басқару шешімдерінің тиімділігін негіздеу. 

- Стратегиялық басқару шешімдері мен қаржылық жоспарлардың орындалуын бақылау. 

- Компаниялар мен қаржы институттарының қаржы саясатын жүзеге асыру. 

- Компаниялар мен қаржы институттарының бағалы қағаздар портфелін басқару. 

- Өтімділігі жоғары мемлекеттік құнды қағаздарды сатып алудан және бос қаражаттарды 

орналастырудан түскен табыстарды жоспарлау. 

- Қаржылық және басқару есептілігін құрастыру процесіне жетекшілік ету. 

- Өз бетінше тапсырмалар дайындау және тиісті әдістемелік-нормативтік құжаттарды, 

сондай-ақ жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыру үшін әзірленген ұсыныстар мен іс-

шараларды әзірлеу үшін ескере отырып, жобалау шешімдерді әзірлеу. 

- Басқару шешімдерін қабылдау үшін нұсқаларын әзірлеу және әлеуметтік-экономикалық 

тиімділігін өлшемдер негізінде өз таңдауын негіздеу. 

- Орындаушыларға (компанияның қаржылық-экономикалық бөлімдері) басқару шешімдерін 

жеткізу. 

- Қаржы нарықтарын реттеу стандарттарын өңдеу және  ұсыныстар жасау. 

 

КҚ-4 Ғылыми-оқытушылық құзыреттілік 

- Жоғары білім қаржылық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері мен тәсілдерін қолдану. 

- Оқу бағдарламаларын, бағдарламаларды және жоғары білім қаржы пәндерді оқыту үшін 

тиісті әдістемелік қолдау әзірлеу. 

 

КҚ-5 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-6 Жобалық құзыреттілік 

- Жаңа ұйымдардың (қызметінің, өнімінің) құру және дамыту үшін бизнес-жоспарлар 

бизнесті жүргізудің экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау үшін, корпоративтік 

стратегиясын әзірлеуге, жоспар және олардың іске асыруға бағытталған іс-шараларды жүзеге 

асыру мүмкіндігі. 

- Жобаны басқару әдістерін және озық бағдарламалық құралын пайдалану арқылы оларды 

іске асыру үшін дайын, экономикалық, қаржылық, ұйымдық-басқару моделін құруға қабілеті 

иелену. 

- Тіркелгі белгісіздік ескере отырып, жобаларды тиімділігін бағалау мүмкіндігін асыру. 

- Жұмыс процестер мен жұмыс орындарын жобалау әдістерін білу, төлеу және 

ынталандыру, қазіргі заманғы нысандарын дамыту. 

- Сыни басқару шешімдерін қабылдау үшін ұсынылған параметрлерді бағалауға, сондай-ақ 

олардың жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және ақтау үшін, әлеуметтік және 

экономикалық пайданың, тәуекелдер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын есепке 

критерийлеріне ескере отырып  қабілеті. 

 

КҚ-7 Бағдарламалық қамтамасыз ету құзыреттілік 

- Оқыту, біліктілігін сынып жоспарлау оқу материалын іріктеу әдістерін иелену. 

- Пән жүйесін иелену, психологиялық, педагогикалық және әдістемелік білім, кәсіби 

қызметінде теориялық білімді қолдану шеберлiгi мен дағдыларын ескере нақты әлеуметтік-

педагогикалық шарттарын қабылдау. 



- Кезекші кәсіби мұғалімі хабардарлық, педагогикалық қызметтің нәтижелерін үшін 

жауапкершілік. 

 

КҚ-8 Дамушы құзыреттілік 

- Экономикалық ғылым саласындағы білімдерге ие болу, қаржы қызметіндегі жоғары білікті 

мамандарының тәжірибесін үйрену, негіздеу, тарату және қолдана алу қабілеттілігі, кәсіби 

қызметіне жоғары ынталандыру; өзін-өзі тану мен өздігінен білім алуға құлшыну қабілеттілігі. 

- 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. 

 

КҚ-9 Шығармашылық құзыреттілік 

- Инновациялық, дағдылар мен ептіліктерді саласындағы білімді Меншік шығармашылық 

балама шешімдер табуға, авторлық инновациялық идеяларды жүзеге асыру үшін, кәсіби 

қызметті қалпына келтіру үшін, жаңа идеялар генерациялау қабілетті бола отырып, сын 

тұрғысынан ойлау. 

- Мәселелерді тұжырымдау мүмкіндігі, оны шешу шығармашылық тұрғыдан қарау; 

шығармашылық қабілеттерін дамыту әдістерін меңгеру; шығармашылық тәжірибе пайдалану 

және жаңа әдістерді жасау мүмкіндігі. 

- Басқару процесінің басқа мүшелерінің шығармашылық қызметін ұйымдастыру, 

шығармашылық қолданыстағы білімін қолдана білу, шығармашылық мәселелерді шешу үшін 

жоғары ынталандыру қабілеттілігі. 

- Олардың кәсіби іс-шаралар саласындағы отандық және шетелдік ғылым мен техника 

жетістіктерін қолдануға мүмкіндігі. 

- Абстрактілі ойлау, талдау және синтез қабілеті. 

 

КҚ-10 Ұйымдастыру-әдістемелік құзыреттілік 

- Экономика, қаржы саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарды білу және ағымдағы 

құжаттарды дайындау дағдылары мен нормативтік-инструктивтік құжаттарды білу. 

- Ұйымдық құрылымды жобалау қабілеттілігі, жауапкершілікті теңдей сауатты тарата білу 

қабілеттілігі. 

- Басқару шешімдерін әзірлеуге қатысуға және өздерінің қызметтік міндеттерін шегінде осы 

шешімдерді іске асыру үшін жауапты болуға қабілеті, шешімдердің әсерін бағалау қабілеті. 

- Ұйымдастырушылық дағдыларды иелену, жоғары өнімділік тәртіпті жүзеге асыру 

қабілеттілігі. 

 

КҚ-11 Қалыптастырушы (кәсіби) құзыреттілік 

- Өзінің  жұмысын жоспарлау және ұйымдастыра білу дағдысы; 

- Шешімдер қабылдау және олардың тиімділігін бағалау дағдысы. 

- Адамдарды  жәнет олардың әрекеттерін мүмкіншіліктері мен қабілеттіліктерін ескере 

отырып, басқару мен ынталандыра білу дағдысы.  

 

КҚ-12 Дидактикалық құзыреттілік 

- Қазіргі кезеңдегі терең білім мен басқару мәселелерін терең түсіну. 

- Тергеу әдістерін басқару ғылым және өзара түсіністік туралы оқыту әдістемесі теориялық 

негіздерін білу. 

- Орта және жоғары білім беру саласында басқару ғылымдардың оқыту дағдыларын иелену. 

- Оқу бағдарламаларын әзірлеуге қабілеті және басқару пәндерін оқыту үшін әдістемелік 

қамтамасыз ету. 

 



КҚ-13 Академиялық қ құзыреттілік 

- Басқарудың ғылыми типтік әдіснамасы мен терминология иелену, қарым-қатынас кезінде 

қолданыстағы жүйесін түсіну. 

- Қаржы жүйесін талдауда сандық жіне сапалық әдістері туралы білу. 

- Қаржылық қызметтің мазмұны мен негізгі міндеттерін білу. 

- Құрылымдау, білімін жүйелеу және оны әр-түрлі әдіспен ұсыну қабілеттілігі. 

- Ғылыми-зерттеу және ғылыми-педогогикалық қызмет дағдылары. 
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I. Жалпы модульдері

Ғылым тарихы мен философиясы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Шет тілі (кәсіби) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Педагогика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Психология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың 

теоретикалық оқытудан алшақсыз 

ғылыми-зерттеу жұмысы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

а) Пәннiң сабақ беру әдiстемесі 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Қаржыдағы зерттеу әдістері 1 1 1 1 1 1 6

в) Қаржы пәндерін оқыту ерекшеліктері
1 1 1 1 1 1 1 7

Іс-тәжірибе (педагогикалық) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

II. Мамандық модульдері

Мамандықтың базалық модульдері

а) Қазақстан Республикасында қаржы 

нарығын дамыту концепциясы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

б) Қазақстан Республикасындағы қазіргі 

қаржылық экономика
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

в) Қазақстанның қаржы нарығы мен 

экономикасы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

а) Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен 

жоспарлау
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

б) Зерттеу қызметін ұйымдастыру мен 

әдістемесі
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

в) Ғылыми зерттеудің әдіснамасы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Қаржы теориясы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

а) Экономикадағы несиелік реттеу 

концепциясы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

б) Ақша айналымын ұйымдастыру және 

реттеу
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

в) Бюджеттік-салықтық реттеу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

а) Қаржы менеджменті (iлгерiлемелі 

курс)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

б) Халықаралық қаржы теориясы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

в) Қазақстан Республикасының қаржы 

жүйесі
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

а) Қаржылық есеп беру және аудиттің 

халықаралық стандарттары
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

б) Қаржылық жоспарлар жүйесі 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

в) Қаржылық нәтижелерді жоспарлау 

және қаржылық есептілікті талдау
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (мамандық бойынша курстық 

жұмыс)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (шетелдік ғылыми 

тағылымдама)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Ұсынбалы А траекториясы

Қазіргі заманғы қаржы құралдары 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Қазақстан Республикасының зейнетақы 

жүйесi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Қазiргi заманғы банк қызметтері мен 

операциялары (iлгерi курс)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Әлемдік қаржы нарықтары 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Қазақстанның сақтандыру нарығы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың 

теоретикалық оқытудан алшақсыз 

ғылыми-зерттеу жұмысы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Іс-тәжірибе (зерттеу) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

24

24

24

Базалық 

педагогикалық 

компоненттер

Қаржы 

нарығының 

қазіргі жағдайы 

және ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру

Қаржылық нарық 

және қазіргі 

заманғы 

қаржылық 

құралдар

Қаржылық-

несиелік нарықты 

ұйымдастыру 

және реттеу

22

Пәнге 

компетенция 

саны

Модульге 

компетенция 

саны

Әмбебап құзыреттер Кәсіби құзыреттерМодуль атауы Пән атауы

Құзыреттердің кодтары



Ұсынбалы Б траекториясы

Несиелік ұйымдарды қаржыландыру 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Қазақстанда зейнетақы нарығын 

жетілдіру
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Қазақстан Республикасының банк 

жүйесі
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Әлемдік қаржы-несиелік нарықтарды 

реттеу
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Сақтандырудағы актуарлық есептеулер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың 

теоретикалық оқытудан алшақсыз 

ғылыми-зерттеу жұмысы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Іс-тәжірибе (зерттеу) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Ұсынбалы В траекториясы

Қаржылық нәтижелерді жоспарлау мен 

болжау
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Шет мемлекеттер зейнетақы жүйесі 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Қазақстан Республикасының Ұлттық 

банкінің қызметі
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Қаржы нарықтарының басымдықтары
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Сақтандырушының қаржылық 

менеджменті
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың 

теоретикалық оқытудан алшақсыз 

ғылыми-зерттеу жұмысы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Іс-тәжірибе (зерттеу) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Қаржылық 

ұйымдардың 

қызметін 

қаржыландыру 

мен дамыту

Қаржы 

нарығының 

қызметін реттеу 

және шетелдік 

тәжірибесі

Ұйымдардың 

қаржылық 

қызметі және 

оның нәтижесі

Қаржылық 

нарықтарды 

басқару 

ерекшеліктері
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Модуль 

атауы
Құзыреттер Пән атауы Оқыту нәтижелері

I. Жалпы модульдері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ9, ӘҚ 11, КҚ5, КҚ8, 

КҚ 13, 

Ғылым тарихы мен философиясы

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ4, КҚ8, 

КҚ 12, КҚ 13, 

Шет тілі (кәсіби)

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 11, КҚ4, 

КҚ5, КҚ8, КҚ 12, 

Педагогика

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ2, КҚ3, 

КҚ5, КҚ8, КҚ 12, 

Психология

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың теоретикалық 

оқытудан алшақсыз ғылыми-зерттеу 

жұмысы

ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, КҚ4, КҚ6, КҚ7, а) Пәннiң сабақ беру әдiстемесі

ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ4, КҚ6, КҚ7, б) Қаржыдағы зерттеу әдістері

ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ4, КҚ5, КҚ6, КҚ7, в) Қаржы пәндерін оқыту ерекшеліктері

ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, 

Іс-тәжірибе (педагогикалық)

А. ҚР конститутция негіздерін, ҚР-да және шаруашылық процестерді және халықаралық қатнастарды реттейтін  заңды нормаларды, 

бухгалтерлік есеп және салық салудың заңдылықтарын, халықаралық және отандық стандарттарды білу, бизнес, экономика және 

қаржының қазіргі заманғы теориялық және практикалық мәселелерін , ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен өткізу қағидаттарын 

түсіну.

В. Тәжірибеде ғылыми зерттеулер мен есептеулерді жүргізуді қолдана алу, бизнес пен қаржылық қызметтің тиімділігінің  технико - 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік көрсеткіштерін анықтау, лекция, семинар (тәжірибелік) дәрістерді өткізу және оқу 

материалын кәсіби түсіндіру біліктілігі.

С. Тағайындалған мақсаттарға жетуді ұйымдастыру бойынша дұрыс қаржылық шешімдер қабылдай алуы және оның қызметінің 

тиімділігін жоғарылату резервтерін анықтай алуы.

D. Шешендік өнерге, жазбаша және ауызша сауатты айта алуы, өзінің жұмыстарының нәтижелерін ұсына білуі, экономикалық 

пәндерді қызықты өткізе алуы, білім алушыларды ынталандыру мақсатында дұрыс презентатция әдістері мен формаларын таңдай 

білуі.

E. Ғылыми зерттеу және ғылыми іздену жұмыстарын өз бетінше өткізе алу біліктілігі және жеке тұлға ретінде кәсіби өсу 

қағидаттарын түсінуі.     

2.2 Компетенция дескрипторларын білім беру бағдарламасының модульдеріне оқыту нәтижесімен түйіндестіру қалыптамасы
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II. Мамандық модульдері

Мамандықтың базалық модульдері

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ2, КҚ3, КҚ8, КҚ 13, 

а) Қазақстан Республикасында қаржы 

нарығын дамыту концепциясы

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ2, КҚ3, КҚ8, КҚ 13, 

б) Қазақстан Республикасындағы қазіргі 

қаржылық экономика

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ2, КҚ3, КҚ8, КҚ 13, 

в) Қазақстанның қаржы нарығы мен 

экономикасы

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ2, КҚ4, 

КҚ7, КҚ8, КҚ9, КҚ 12, КҚ 13, 

а) Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен 

жоспарлау

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ2, КҚ4, 

КҚ7, КҚ8, КҚ9, КҚ 12, КҚ 13, 

б) Зерттеу қызметін ұйымдастыру мен 

әдістемесі

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ2, КҚ4, 

КҚ7, КҚ8, КҚ9, КҚ 12, КҚ 13, 

в) Ғылыми зерттеудің әдіснамасы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ5, КҚ7, КҚ 10, 

Қаржы теориясы

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 11, КҚ4, КҚ9, 

КҚ 10, КҚ 12, КҚ 13, 

а) Экономикадағы несиелік реттеу 

концепциясы

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 11, КҚ4, КҚ9, 

КҚ 10, КҚ 12, КҚ 13, 

б) Ақша айналымын ұйымдастыру және 

реттеу

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 11, КҚ4, КҚ9, 

КҚ 10, КҚ 12, КҚ 13, 

в) Бюджеттік-салықтық реттеу

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ6, КҚ7, КҚ 11, 

а) Қаржы менеджменті (iлгерiлемелі курс)

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ6, КҚ7, КҚ 11, 

б) Халықаралық қаржы теориясы

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ6, КҚ7, КҚ 11, 

в) Қазақстан Республикасының қаржы 

жүйесі

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ3, 

КҚ4, КҚ8, КҚ9, КҚ 11, КҚ 13, 

а) Қаржылық есеп беру және аудиттің 

халықаралық стандарттары

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ3, 

КҚ4, КҚ8, КҚ9, КҚ 11, КҚ 13, 

б) Қаржылық жоспарлар жүйесі

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ3, 

КҚ4, КҚ8, КҚ9, КҚ 11, КҚ 13, 

в) Қаржылық нәтижелерді жоспарлау және 

қаржылық есептілікті талдау

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

(мамандық бойынша курстық жұмыс)

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

(шетелдік ғылыми тағылымдама)

А. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдістерін білу, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын, сонымен қатар ағымдағы 

активтердің, ұзақ мерзімді активтердің есебін, міндеттемелер есебін, кәсіпорындардың шығындар мен табыстар есебін, меншік 

капитал есебін білу; ақша - несие саясатының қалыптасуының теориялық аспектілерін білу; ақша - несие саясатының тұтқасы мен 

негіздерін және ақша- несие реттеуді түсіну.

В.  Библиографиялық материалдармен жұмыс істей білу; қаржылық есеп саласында ғылыми зерттеулер жүргізу және алынған 

нәтижелерді талдай ала білуі; қаржылық ұйымдар мен қаржы нарықтарын реттеу және қадағалау бойынша Ұлттық банктің 

нормативтік құқықтық базасымен жұмыс жасай алу.

C. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау әдістемесінің мәнін түсіну; қаржылық есепті ұйымдастырудың алғы 

тәжірибесін түсіну; шешілетін мәселені түсіне алу; зерттеудің нысаны мен пәнін анықтау; зерттеу міндеттерін қою және оларды 

шешу жоспарын құрастыру.

D. Келісім жүргізу, жобаларды басқару, мәселелерді шешу  мен команда да жұмыс істей алу сияқты басқару қабілеттілігі мен 

біліктілігін көрсете білу; ұжымның творчествалық қабілеттілігін белсендіру әдістерін және жүйелік ойлану біліктілігі.

E. Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу мен өзін-өзі дамытуға тырысу, өзінің болашақтаға 

кәсібінің әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби қызметінің орындалуына жоғары ынтаға ие болу.
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Ұсынбалы А траекториясы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ 10, ӘҚ 11, 

КҚ3, КҚ5, КҚ8, КҚ 10, КҚ 11, КҚ 12, КҚ 13, 

Қазіргі заманғы қаржы құралдары

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ8, КҚ1, КҚ2, КҚ3, 

КҚ4, КҚ7, КҚ8, КҚ9, 

Қазақстан Республикасының зейнетақы 

жүйесi

ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ5, 

КҚ6, КҚ 10, КҚ 11, КҚ 12, КҚ 13, 

Қазiргi заманғы банк қызметтері мен 

операциялары (iлгерi курс)

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ 11, КҚ2, КҚ4, 

КҚ8, КҚ 10, КҚ 11, КҚ 12, КҚ 13, 

Әлемдік қаржы нарықтары

ӘҚ1, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ3, 

КҚ5, КҚ7, КҚ9, КҚ 12, 

Қазақстанның сақтандыру нарығы

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың теоретикалық 

оқытудан алшақсыз ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ2, КҚ3, КҚ6, КҚ7, 

Іс-тәжірибе (зерттеу)

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, КҚ4, 

КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау

Ұсынбалы Б траекториясы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 11, КҚ2, 

КҚ5, КҚ8, КҚ 10, КҚ 11, КҚ 12, 

Несиелік ұйымдарды қаржыландыру

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, КҚ 13, 

Қазақстанда зейнетақы нарығын жетілдіру

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ5, КҚ8, КҚ 10, КҚ 11, КҚ 12, 

Қазақстан Республикасының банк жүйесі

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы

А.  Қазіргі заманға қаржы технологияларының құралдары мен әдістерін негізгі түсініктері мен категорияларын білу; ҚР зейнетақы 

жүйесінің құрылымын және оны қаржыландыру әдістерін білу; зейнетақы резервтері мен жинақтарын инвестициялау 

ерекшеліктерін; Қазақстанның банк жүйесіндегі банктік қызметтер мен операциялардың қызмет ету ерекшеліктерін және оларды 

қалыптастыру механизімін білу.

В. Мемлекеттік және мемлекеттік емес зецнетақы мөлшерін анықтай алу, кәсіпорынның ерекшелігін ескере отырып мемлекеттік емес 

зейнетақымен қамтамасыз етудің корпоративтік бағдарламасының құрылымын қалыптастыру.

С. Тағайындалған мақсаттарға жетуді ұйымдастыру бойынша логикалық дұрыс қаржылық шешімдерді қабылдай алуы.

D. Әртүрлі экономикалық жағдайларға дұрыс бейімделу, команда да жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көз қарасын айта білу, 

жаңа шешімдер ұсыну.

Е. Жеке тұлға ретінде және кәсіби өсу қағидаттарын түсіну және оларды іс жүзінде қолдана білу.

А. Әлемдік қаржылық нарықтарда жұмыс істеудің стартегиялық және тактикалық әдістерін білу; сақтандырудың негізгі терминдерін, 

қызмет ету қағидаттары мен жіктелуін білу; сақтандыру қызметінің экономикалық мәнін түсіну.

В. Әлемдік қаржы нарығы коньюнктурасынын негізгі көрсеткіштеріне болжай жасай алу, тәуекелді жағдайларды дамуның 

мүмкіндікті варианттары мен олардың нәтижелерін; сақтандыру актілері, келісім шарттар мен сақтандыру полистерін құжаттай білу.

С. Халықаралық валюта-несиелік қатынастар түсіну негізінде басқару шешімдерін қабылдау қабілеттілігі.

D.Келісім жүргізу, жобаларды басқару, мәселелерді шешу  мен команда да жұмыс істей алу сияқты басқару қабілеттілігі мен 

біліктілігін көрсете білу; ұжымның творчествалық қабілеттілігін белсендіру әдістерін және жүйелік ойлану біліктілігі.

E.Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу мен өзін-өзі дамытуға тырысу, өзінің болашақтаға 

кәсібінің әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби қызметінің орындалуына жоғары ынтаға ие болу.

A. Несиелік ұйымдардың қызметін реттеуші ҚР заңдарын түсіну мен несиелік ұйымдарды қаржыландыру әдістерін білу. 

В.Мемлекеттік және мемлекеттік емес зецнетақы мөлшерін анықтай алу, кәсіпорынның ерекшелігін ескере отырып мемлекеттік емес 

зейнетақымен қамтамасыз етудің корпоративтік бағдарламасының құрылымын қалыптастыру; қаржылық - экономикалық талдау мен 

есептілік жүргізе алу.

С. Табысты жобаларды инвестициялауға ұсыныс жасау қабілеттілігі.

D.Ғылыми қайнар көздерден толық құнды кәсіби ақпараттар алу үшін мемлекеттіе және шет тілін білу, пікір-талас жүргізе білу, 

әртүрлі ой пікірлерін талдай отырып келісімдер жүргізу қабілеттілігі.

E. Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу мен өзін-өзі дамытуға тырысу, өзінің болашақтаға 

кәсібінің әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби қызметінің орындалуына жоғары ынтаға ие болу.
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ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ8, КҚ 12, КҚ 13, 

Әлемдік қаржы-несиелік нарықтарды 

реттеу

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ3, 

КҚ5, КҚ7, КҚ9, КҚ 10, КҚ 11, КҚ 12, 

Сақтандырудағы актуарлық есептеулер

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың теоретикалық 

оқытудан алшақсыз ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ2, КҚ3, КҚ6, КҚ7, 

Іс-тәжірибе (зерттеу)

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, КҚ4, 

КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау

Ұсынбалы В траекториясы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ3, КҚ5, 

КҚ7, КҚ8, КҚ9, КҚ 11, КҚ 12, 

Қаржылық нәтижелерді жоспарлау мен 

болжау

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 11, КҚ2, 

КҚ4, КҚ5, КҚ 10, КҚ 11, КҚ 13, 

Шет мемлекеттер зейнетақы жүйесі

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ3, КҚ6, 

КҚ7, КҚ8, КҚ9, КҚ 12, 

Қазақстан Республикасының Ұлттық 

банкінің қызметі

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ9, ӘҚ 11, КҚ2, КҚ5, 

КҚ8, КҚ 10, КҚ 12, КҚ 13, 

Қаржы нарықтарының басымдықтары

ӘҚ1, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ3, КҚ5, КҚ6, 

КҚ7, КҚ9, КҚ 11, КҚ 12, 

Сақтандырушының қаржылық 

менеджменті

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, 

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қоса алғанда магистранттың теоретикалық 

оқытудан алшақсыз ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ2, КҚ3, КҚ6, КҚ7, 

Іс-тәжірибе (зерттеу)

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, КҚ4, 

КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау

A. Әлемдік  қаржылық - несиелік нарқтың теориялық аспектілері мен оның инфрақұрылымдарын білу және әлемдік қор 

биржаларының негізгі қызметтерін түсіну.  

B. Тәжірибеде ғылыми зерттеулер мен есептеулерді жүргізуді қолдана алу, бизнес пен қаржылық қызметтің тиімділігінің  технико - 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік көрсеткіштерін анықтау, лекция, семинар (тәжірибелік) дәрістерді өткізу және оқу 

материалын кәсіби түсіндіру біліктілігі.    

C.Тағайындалған мақсаттарға жетуді ұйымдастыру бойынша логикалық дұрыс қаржылық шешімдерді қабылдай алуы.

D. Нақта экономикалық жобаны жүзеге асыру үшін құрылған кіші топ қызметін ұйымдастыруға;  кіші топ қызметін  ұжымда 

әріптестерімен бірге жұмыс жасауға дайындығы. 

E. Өз бетінше ғылыми - зерттеу қызметін жүргізе алу қабілеті;  арнайы әдебиеттер мен ғылыми - техникалық ақпараттармен жұмыс 

жасай алуы.
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А.  Жоспарлау мен болжаудың теориялық және әдістемелік негіздерін білу;  болжау мен жоспарлаудың негізгі әдістерін түсіну шет 

мемлекеттер зейнетақы жүйесінің міндеттерін, әдістері мен қағидаттарын білу; ҚРҰБ қызметінің даму тенденциялары мен негізгі 

белгілерін, негізгі формалары мен әдістерін білу; ҚРҰБ қызметндегі менеджмент және маркетинг ерекшеліктерін түсіну.

В. Шет елдерде  зейнетақы жүйесін басқаруды анықтай алу;  ҚРҰБ қызметін реттеу құралдары мен әдістерін қолдана білу.

С. Нарық жағдайында ұйымның қаржылық нәтижесін жоспарлау мен болжай алу.

D. Қаржа саласында бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу бойынша команда да тиімді жұмыс жасай алу қабілеті.

Е. Өзінің кәсіби, ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметін жобалау мен іске асыру қабілеті және кәсіби дамуын жоспарлау.

А. Қаржы нарығында қаржылық құралдардың теориялық негіздерін білуі; сақтандыру бизнесінде қаржылық басқарудың 

тұжырымдамаларын білу; сақтандыру нарығы субьектілерінде сақтандыру менеджменті мен маркетингін ұйымдастыруды түсіну; 

сақтандырудың негізгі терминдерін қызметінің қағидаттарын және жіктелуін білу.

В. Қор биржасында құнды қағаздар операциясын өткізу және құжаттау; сақтандыру нарығы коньюнгтурасы мен ағымдағы 

тенденцияларын талдау; сақтандыру ұйымдарын және  оның құрылымдық бөлімшелерін тиімді басқаруды қамтамасыз ете алу.

С.Тағайындалған мақсаттарға жетуді ұйымдастыру бойынша дұрыс қаржылық шешімдер қабылдай алуы және оның қызметінің 

тиімділігін жоғарылату резервтерін анықтай алуы.

D. Келісім жүргізу, жобаларды басқару, мәселелерді шешу  мен команда да жұмыс істей алу сияқты басқару қабілеттілігі мен 

біліктілігін көрсете білу; ұжымның творчествалық қабілеттілігін белсендіру әдістерін және жүйелік ойлану біліктілігі.   

E.Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу мен өзін-өзі дамытуға тырысу, өзінің болашақтаға 

кәсібінің әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби қызметінің орындалуына жоғары ынтаға ие болу.



Ай /

Месяц

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 Н* Н* Н* R R : : : : : : = = = = R R Н* Н* Н* R R : : : : : :
Н 

(знс)
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Н Н Н = = = = = = = 30 6 11 11 52
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р
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р
= = К К Д1 Д1 Д1 Д1 Д2 Д2 15 3 3 12 7 2 6 2 44

Белгілер / Обозначения:

R : : = Н П ИПр К Д1 Д2

* - без отрыва от обучения)

3 Модульді білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание модульной образовательной программы

3.1 Оқу процесінің графигі / График учебного процесса

Қыркүйек Қазан Қараша Желтоқсан Қаңтар Ақпан Наурыз Сәуір Мамыр Маусым Тамыз

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Н (знс)
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о
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3.2 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі / 

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

Уақыт бюджетінің құрама деректері / 

Сводные данные по бюджету времени

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу / Оформление 

магистерской диссертации

Магистерлік диссертацияны 

қорғау / Защита магистерской 

диссертации

Июль АвгустДекабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Шілде

Б
а
р
л
ы

ғы
 /
 В

с
е
го

Теориялық оқу / 

Теоретическое 

обучение

 Шекаралық бақылау 

/ Рубежный контроль

Емтихандық сессия / 

Экзаменационная 

сессия

Демалыс / Каникулы

Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы / Научно-

исследовательская работа 

магистранта

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

(шетелдік ғылыми тағылымдама) / Научно-

исследовательская работа магистранта 

(зарубежная научная стажировка)

Аптаның нөмірі / Номер недели

Т
е
о
р
и
я
л
ы
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о
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 /
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Тәжірибе 

(педагогикалық) /

Практика 

(педагогическая)

Тәжірибе (зерттеу) /

Практика 

(исследовательская)

Кешенді емтихан /

Комплексный экзамен

Сағат саны / 

Всего в часах
ECTS

Саны /

Количество

МК / ОК
Барлығы / 

Всего

емт. /

экз.

есеп / 

отчет

Тәжірибе 

(педагогикалық) /

Практика 

(педагогическая)

Тәжірибе (зерттеу) /

Практика (исследова-

тельская)

Қорытынды 

аттестаттау / 

Итоговая 

аттестация

1
1 2 4 2 14 1

ТК / КВ
Теориялық оқу / 

Теор. обучение

Магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы / Научно-

исследовательская работа 

магистранта

Курс Семестр

Меңгерілетін модульдер 

саны / Количество 

осваиваемых модулей

Оқытылатын пәндер саны /

Количество изучаемых дисциплин

KZ кредит саны / 

Количество кредитов KZ

17 990 35 5 3

6 1

2 3 1 4 14 3

15 750 26

2

4 2 2

1 3 18 8403 4 5 14

59 3600 132 17 8

2

Барлығы / Итого: 4 5 11 42 7 3 3 4

3 4 9 1020 41 1
2

30 5



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 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I. Жалпы модульдері / I. Общие модули

А GTF 5201 IFN 5201 Ғылым тарихы мен философиясы История и философия науки БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 2 3 90 30 15 15 60

А
ShT(K) 

5202
IYa(P) 5202 Шет тілі (кәсіби) Иностранный язык (профессиональный) БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 2 3 90 30 30 60

А Ped 5203 Ped 5203 Педагогика Педагогика БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 2 3 90 30 15 15 60

А Psi 5204 Psi 5204 Психология Психология БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 2 3 90 30 15 15 60

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

алғанда магистранттың теоретикалық 

оқытудан алшақсыз ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации, проводимая без 

отрыва от теоретического обучения

ОҚТ/ДВО 1 есеп/отч. 1 4 120 15 105

PSBA 5207 MPD 5207 а) Пәннiң сабақ беру әдiстемесі а) Методика преподавания дисциплины

KZA 5207 MIF 5207 б) Қаржыдағы зерттеу әдістері б) Методы исследований в финансах 

KPOE 

5207

OPDPF 

5207
в) Қаржы пәндерін оқыту ерекшеліктері

в) Особенности преподавания дисциплин по 

финансам

Іс-тәжірибе (педагогикалық) Практика (педагогическая) ОҚТ/ДВО 3 есеп/отч. 3 3 90 45 45

Барлығы: / Итого: 15 24 705 225 75 45 45 0 480

II. Мамандық модульдері / II. Модули специальности

Мамандықтың базалық модульдері / Базовые модули специальности

KRKNDK 

5206

KRFRRK 

5206

а) Қазақстан Республикасында қаржы 

нарығын дамыту концепциясы

а) Концепция развития финансового рынка в 

Республике Казахстан

KRKKE 

5206

SFERK 

5206

б) Қазақстан Республикасындағы қазіргі 

қаржылық экономика

б) Современная финансовая экономика в 

Республике Казахстан

KKNE 5206 EFRK 5206
в) Қазақстанның қаржы нарығы мен 

экономикасы

в) Экономика и финансовые рынки в 

Казахстане 

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации

ОҚТ/ДВО 2 есеп/отч. 1 4 120 15 105

GZUZh 

5208
OPNI 5208

а) Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен 

жоспарлау

а) Организация и планирование научных 

исследований

ZKUA 5208 MOID 5208
б) Зерттеу қызметін ұйымдастыру мен 

әдістемесі

б) Методология и организация 

исследовательской деятельности

GZA 5208 MNI 5208 в) Ғылыми зерттеудің әдіснамасы в) Методология научного исследования

А KT 5301 TF 5301 Қаржы теориясы Теория финансов КП/ПД МК/ОК 2 емт./экз. 2 3 90 30 15 15 60

ENRK 5205 KKRE 5205
а) Экономикадағы несиелік реттеу 

концепциясы

а) Концепция кредитного регулирования в 

экономике

AAUR 5205
ORDO 

5205

б) Ақша айналымын ұйымдастыру және 

реттеу

б) Организация и регулирование денежного 

обращения

BSR 5205 BNR 5205 в) Бюджеттік-салықтық реттеу в) Бюджетно-налоговое регулирование

KM(IK) 

6308

FM(PK) 

6308
а) Қаржы менеджменті (iлгерiлемелі курс)

а) Финансовый менеджмент (продвинутый 

курс)

HKT 6308 TMF 6308 б) Халықаралық қаржы теориясы б) Теория международных финансов

KRKZh 

6308
FSRK 6308 в) Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі

в) Финансовая система Республики 

Казахстан

KEBAHS 

5302

MSFOA 

5302

а) Қаржылық есеп беру және аудиттің 

халықаралық стандарттары

а) Международые стандарты финансовой 

отчетности и аудита

KZhZh 

5302
SFP 5302 б) Қаржылық жоспарлар жүйесі б) Система финансовых планов

KNZhKET 

5302

AFOPFR 

5302

в) Қаржылық нәтижелерді жоспарлау және 

қаржылық есептілікті талдау

в) Анализ финансовой отчетности и 

прогнозирования финансовых результатов

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

(мамандық бойынша курстық жұмыс)

Научно-исследовательская работа 

магистранта (курсовая работа по 

специальности)

ОҚТ/ДВО 2 есеп/отч. 1 4 120 15 105

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

(шетелдік ғылыми тағылымдама)

Научно-исследовательская работа 

магистранта (зарубежная научная 

стажировка)

ОҚТ/ДВО 2 есеп/отч. 1 4 120 15 105

Барлығы: / Итого: 20 40 1125 300 165 15 75 0 825

5 135 45 30 15 90

15С

90

903 5 135 45 30КП/ПД ТК/КВ 2 емт./экз.

303 5 135 45 15

ЖМ 1 / 

ОМ 1

Базалық 

педагогикалық 

компоненттер

Современное 

состояние 

финансового рынка 

и организация 

научных 

исследований

ММ(б) 1 

/ МС(б) 

1

Қаржы нарығының 

қазіргі жағдайы және 

ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру

БП/БД ТК/КВ 2 емт./экз.

ТК/КВ 1 емт./экз.

БП/БД ТК/КВ 2 емт./экз.

903 5 135 45 30БП/БД ТК/КВ 1 емт./экз. 15

Базовые 

педагогические 

компоненты

С

С

С

С

БП/БД

С

3

КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз.

3

903 5 135 45 30

15

15

905 135 45 30

3.3 Білім беру бағдарламаласының картасы / Карта образовательной программы
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Модульдің аталуы  / Название модуля
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Шифр дисциплины

Оқу сағаттары / Учебные часы
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Кредит. саны 

/ кол-во 

кредитов

Б
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 /
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 ч

а
со

в

соның ішінде / в том числе

а
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и
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р
и
я
л

ы
қ 

/ 

а
уд

и
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р
н
ы

х

байланыс сағаттары 

/ контактные часы:



Ұсынбалы А траекториясы / Рекомендуемая траектория А

С KZKK 6307 SFI 6307 Қазіргі заманғы қаржы құралдары Современные финансовые инструменты КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 2 3 90 30 15 15 60

С
KRZZh 

6305
PSRK 6305

Қазақстан Республикасының зейнетақы 

жүйесi
Пенсионная система Республики Казахстан КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KZBKO(IK) 

6306

SBUO(PK) 

6306

Қазiргi заманғы банк қызметтері мен 

операциялары (iлгерi курс)

Современные банковские услуги и операции 

(продвинутый курс)
КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации

ОҚТ/ДВО 4 есеп/отч. 2 9 240 30 210

С AKN 6304 MFR 6304 Әлемдік қаржы нарықтары Мировые финансовые рынки КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KSN 5303 SRK 5303 Қазақстанның сақтандыру нарығы Страховой рынок Казахстана КП/ПД ТК/КВ 2 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

алғанда магистранттың теоретикалық 

оқытудан алшақсыз ғылыми-зерттеу жұмысы

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации, проводимая без 

отрыва от теоретического обучения

ОҚТ/ДВО 3 есеп/отч. 1 4 120 15 105

Іс-тәжірибе (зерттеу) Практика (исследовательская) ОҚТ/ДВО 4 есеп/отч. 3 14 360 45 315

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау

Оформление и защита магистерской 

диссертации
ҚА/ИА 4

МДРжҚ/ 

ОиЗМД
3 13 315 45 270

Ұсынбалы Б траекториясы / Рекомендуемая траектория Б

С NUK 6307 FKO 6307 Несиелік ұйымдарды қаржыландыру Финансирование кредитных организаций КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 2 3 90 30 15 15 60

С
KZNZh 

6305

RPRK 

6305
Қазақстанда зейнетақы нарығын жетілдіру Развитие пенсионного рынка в Казахстане КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KRBZh 

6306
BSRK 6306 Қазақстан Республикасының банк жүйесі Банковская система Республики Казахстан КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации

ОҚТ/ДВО 4 есеп/отч. 2 9 240 30 210

С
AKNNR 

6304

RMFKR 

6304
Әлемдік қаржы-несиелік нарықтарды реттеу

Регулирование мирового финансово-

кредитного рынка
КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SAE 5303 ARS 5303 Сақтандырудағы актуарлық есептеулер Актуарные расчеты в страховании КП/ПД ТК/КВ 2 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

алғанда магистранттың теоретикалық 

оқытудан алшақсыз ғылыми-зерттеу жұмысы

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации, проводимая без 

отрыва от теоретического обучения

ОҚТ/ДВО 3 есеп/отч. 1 4 120 15 105

Іс-тәжірибе (зерттеу) Практика (исследовательская) ОҚТ/ДВО 4 есеп/отч. 3 14 360 45 315

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау

Оформление и защита магистерской 

диссертации
ҚА/ИА 4

МДРжҚ/ 

ОиЗМД
3 13 315 45 270

Ұсынбалы В траекториясы / Рекомендуемая траектория В

С
KNZhB 

6307
PPFR 6307

Қаржылық нәтижелерді жоспарлау мен 

болжау

Планирование и прогнозирование 

финансовых результатов
КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 2 3 90 30 15 15 60

С
ShMZZh 

6305
PSZS 6305 Шет мемлекеттер зейнетақы жүйесі Пенсионные системы зарубежных стран КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KRUBK 

6306

DNBRK 

6306

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің 

қызметі

Деятельность Национального банка 

Республики Казахстан
КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

алғанда магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации

ОҚТ/ДВО 4 есеп/отч. 2 9 240 30 210

С KNB 6304 PFR 6304 Қаржы нарықтарының басымдықтары Приоритеты финансового рынка КП/ПД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SKM 5303 FMS 5303 Сақтандырушының қаржылық менеджменті Финансовый менеджмент страховщика КП/ПД ТК/КВ 2 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

алғанда магистранттың теоретикалық 

оқытудан алшақсыз ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации, проводимая без 

отрыва от теоретического обучения

ОҚТ/ДВО 3 есеп/отч. 1 4 120 15 105

Іс-тәжірибе (зерттеу) Практика (исследовательская) ОҚТ/ДВО 4 есеп/отч. 3 14 360 45 315

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау

Оформление и защита магистерской 

диссертации
ҚА/ИА 4

МДРжҚ/ 

ОиЗМД
3 13 315 45 270

Барлығы: / Итого: 23 63 1665 345 135 0 75 0 1320

III. Кешенді емтихан / III. Комплексный экзамен

Кешенді емтихан Комплексный экзамен ҚА/ИА 4 КЕ/КЭ 1 5 105 15 90

Ұйымдардың 

қаржылық қызметі 

және оның нәтижесі

Финансовая 

деятельность 

организаций и ее 

результаты

Қаржылық 

нарықтарды басқару 

ерекшеліктері

Особенности 

управления 

финансовыми 

рынками

Қаржылық 

ұйымдардың 

қызметін 

қаржыландыру мен 

дамыту

Финансирование и 

развитие 

деятельности 

финансовых 

организаций

Қаржы нарығының 

қызметін реттеу 

және шетелдік 

тәжірибесі

Регулирование 

деятельности 

финансовых 

рынков и их 

зарубежных опыт

Организация и 

регулированые 

финансово-

кредитного рынка

Финансовый рынок 

и современные 

финансовые 

инструменты

Қаржылық нарық 

және қазіргі заманғы 

қаржылық құралдар

Қаржылық-несиелік 

нарықты 

ұйымдастыру және 

реттеу



4  Оқуға қабылдау ережелері 
Ғылыми және педагогикалық бағыттағы 6M050900 – «Қаржы» мамандығына өтініш қабылдау 

оқу орнының қабылдау комиссиясымен 10 шілдеден бастап 30-шы шілдеге дейін жүргізіледі. 

Оқуға түсу үшін абитуриент шет тілі мен мамандық бойынша емтихан тапсыруы тиіс. 

Магистратураға оқуға екі түсу алдындағы емтиханды тапсырған және әрқайсысынан кем 

дегенде 50 баллдан жинаған жоғары оқу орны ұйымдарының түлектері жіберіледі. 

Магистранттар қатарына қабылдау тамыз айының 10 жұлдызы мен 25 аралығында 

университет ректорының бұйрығымен рәсімделеді. 

 

 

5  Білім алушылардың жетістіктерін бақылау түрі 
           Білімді тексеру әдістері 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша магистранттарды дайындауда білім бақылаудың 

аралық және ағымдық ішкі жүйе элементтері қолданылады. Кафедрада бақылаушы-өлшеуіш 

материалдар және электрондық  бақылаушы-өлшеуіш материалдар дайындалған. Бақылау 

жұмыстарының тақырыптары, емтихан сұрақтары, курстық жұмысты жазу мен рәсімдеудің 

әдістемелік нұсқаулықтары бар. Оқытушылар білім бақылаудың әр түрлі нысандарын қолданады: 

ғылыми-зерттеу (тәжірибелік-зерттеу) жұмыстарын орындау, бақылау жұмысы, үй тапсырмасы мен 

практикалық тапсырмаларды орындау,  конспект-жоспарлар дайындау және т.б. 

Пәнді игеру кезінде білім алушының білімін ағымдық бақылаудың бірнеше түрі 

қарастырылған: 

- ауызша сұрау – материалды зерделеп болған соң пәннің бір немесе бірнеше тақырыбы 

бойынша сұрақтарға жауап ретінде және ситуация талқылау түрінде жүргізілетін бақылау; 

- жазбаша бақылау – курстың тақырыптары бойынша сұрақтар қоюдан, тапсырмаларды 

шешуден, ситуация талдаудан, практикалық тапсырмаларды орындаудан тұратын бақылауы; 

- біріктірілген сауалнама – бір немесе бірнеше тақырыптар бойынша бір уақытта бақылаудың 

ауызша және жазбаша түрін қолданатын бақылау; 

- үй тапсырмаларын көрсету және қорғау – тапсырманың дұрыс орындалғандығын, өткен 

материалды жинақтай білу және  оны өзгелерге көрсету, пәннің тақырыптары арасындағы 

байланысты ұғына алу қабілетін  тексеру мақсатында топпен немесе жеке үй тапсырмасы бойынша 

білімді бақылау; 

- зертханалық жұмысты қорғау – техникалық қауіпсіздікті сақтай отырып, зертханалық жұмыс 

өткізу әдісін бақылау; 

- пікір-талас,  тренингтер,  дөңгелек үстелдер – ойлау және шешім қабылдай алу дағдыларын 

көрсете алатын қисынды сұрақтарды  топтық талқылау; 

- тесттер – білім алушының білім жетістігін сапалы және объективті бағалауға мүмкіндік 

беретін тапсырмалардың белгілі–бір жинақталған түрі (ашық, жабық, біріктірілген); 

- бақылау жұмысы – теориялық материалды бекіту; 

- тәжірибелік жұмыстар – техникалық қауіпсіздікті сақтай отырып, жұмыстың жүргізу әдісін 

бақылау. 

Бағалау ережесі 

Кредиттер тек баға интервалы А-дан D–ға дейін болса ғана есептелінеді (1-кесте). F бағасы 

алынған барлық пәндер қайта игерілуі тиіс. Магистрант берілген модульдерді игермей, жалпы кредит 

саны есептелмейді. 



 


