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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 және бизнес магистрлерін дайындауға бағытталған қаржы 

саласындағы еңбек нарығы талаптарын қанағаттандыру үшін әзірленген құралдар 

жүйесімен. 6М050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша бейіндік 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 экономиканың қалыптасуы, 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 саласындағы 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. Осы білім 

беру бағдарламасының мақсаты – жоғары білікті бәсекеге қабілетті, ұйымдастыру-

басқарушылық, өндірістік-басқару, талдау қызметінде кәсіптік мәселелерді шешуге 

қабілетті, терең кәсіби дайындық, тәжірибелік дағдылар мен көшбасшылық қасиеттерге 

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

және және мәдени дамуды қамтамасыз етуге қабілетті жоғары білікті мамандарды 

даярлауға бағытталған құзыреттіліктерді қалыптастыру мен көптілдікке және оқытудың 

инновациялық технологияларын қолдануға негізделген білім беруді жүзеге асыру. 

Білім беру бағдарламасының мақсатын қалыптастыруда мемлекеттік білім беру 

стандарттарының талаптары, университеттің стратегиялық мақсаты, университет 

миссиясының мазмұны, қолдағы ресурстар мен мүмкіншіліктер 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 және бизнес магистрін 

дайындау білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

- Экономика және бизнес саласында кең тұжырымдамалық білімдерге ие, 

мемлекеттік, орыс және шет тілдерін еркін меңгерген заманауи технологиялар мен 

өзгермелі еңбек нарығы талаптарына оңтайлануға қабілетті жеке және командада жұмыс 

жасай алатын жаңа формация мамандарын дайындау; 



- магистранттардың теориялық, тәжірибелік жеке дайындығын тереңдету, білім 

алушыларға жан-жақты толық және сапалы білім алуға жағдай жасауды қамтамасыз ету, 

олармен кәсіби құзіреттіліктерді игеру; 

- интеллектуалдық даму деңгейіінің жоғарылауын қамтамасыз ететін 

магистранттармен маңызды және тұрақты білімді игеру, моралдық, этикалық және 

құқықтық нормаларға, ойлау мәдениетіне  ие болу, творчестволық үдерісін, 

шығармашылық бастамасы мен инновациялардыдамыту; 

- кәсіби ұтқврлвғвн кепілдендіретін ғылымдар тоғысындағы фундаменталдік 

курстарды магистранттармен игеру; 

- оқу процесін ұтқырлы және икемді жоспарлау үшін жағдай жасау, білім беру 

мазмұнында пән аралық эквиваленттерді тағайындау, аудиториялық және өзіндік 

жұмыстың оңтайлы қатынасын құру; 

- білім алушыларды өзін-өзі жетілдіру мен өзін-өзі дамыту қабілеттеріне ие болу, 

өзінің белсенді өмір сүру аралығында жаңа білімдер мен дағдыларды иеленуде 

шығармашылық дағдылар мен қажеттіліктер. 

 

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 және бизнес магистерлерін 

даярлау деңгейі Типтік оқу жоспарына, Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкес келеді,  

Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген. 

Білім беру бағдарламасы 6M050900 – «Қаржы» мамандығы үшін бейіндік 

бағыттағы магистранттарды дайындауға қажетті негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру 

үшін жаңа көзқарас 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 

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, оқу орындарының 

студенттері мен профессор-оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлық үшін жағдай 

жасау, сондай-ақ білім беру сапасын арттыру, халықаралық тану мүмкіндік береді. 

6М050900 – «Қаржы» мамандығының білім беру бағдарламасы түлегі оқыту 

бағыты бойынша жоғары оқу орны білім беру бағдарламаларын шарттарын әзірлеу және 

іске асыру үшін қойылатын талаптарды айқындайды білім туралы құжаттарды және 

материалдарды жиынтығы болып табылады. 

Білім беру бағдарламасы еңбек нарығының сұраныстарын және жұмыс 

берушілердің талаптарына қамтамасыз оқыту құзыреті модельдер негізінде әзірленді. Бұл 

модель белгілі кәсіби функцияларын орындау үшін бітірушілердің басты 

құзыреттіліктерін сипаттамасы, дайындық олардың деңгейі және дайындығы болып 

табылады. 



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 MOП 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 «Саны 343 

(жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы типтік оқу 

бағдарламаларының тізіміне-қосымша 243) – 1 жыл. 

 

1.3 Мамандарды болашақта жұмысқа орналастыру 

 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі 

таңдап алынған білім 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. 
 

1.4 Бітірушілерге біліктілік сипаттамасы 

 

1.4.1 Кәсіби қызмет саласы 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрінің 

кәсіби қызмет саласы болып табылады: ұйымдық-басқару, экономикалық, зерттеу, 

есептік-жобалық, аналитикалық және кеңес беру салалары. 

 

1.4.2 Кәсіби қызмет нысаны 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес  магистрінің 

кәсіби қызметі нысандарына мыналар жатадыэкономикалық институттар, қаржы және 

банк жүйесін мемлекеттік реттеу органдарында, қаржылық институттарда. 

 

1.4.3 Кәсіби қызмет мәні 

6М050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрінің 

кәсіптік қызметінің пәндері: 

- қаржы категорияларының мазмұндық сипатын зерттеу және оларды әлеуметтік-

экономикалық үрдістерді реттеуде  қолдану; 

- қаржылық саясат стратегиясының бағыттарын анықтау және оны жүзеге асыру 

тетіктерін әзірлеу; 

- қаржылық өзара байланыстарды, жоспарлауды, бюджеттеуді және қаржылық-

экономикалық үрдістерді болжауды ұйымдастыру дағдыларын меңгеру; 

- қаржылық нарық қатысушыларының есептілігін құру; 

- валюта-несиелік реттеу және төлем балансын құру әдістемесін меңгеру; 

- қаржылық ұйымдардың халықаралық тәжірибесін зерттеу және оны отандық 

тәжірибеге бейімдеу; 

- келісімдерді және басқа да құқықтық құжаттарды құрастыру әдістерін меңгеру. 

 

1.4.4 Кәсіби қызмет түрі 

Өндірістік-басқарушылық: 

 бастапқы, нормативтік есептік құжаттарды дайындау; 

 табыстар мен шығындардың есебін ұйымдастыру; 

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: 

 қша 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 және бизнес магистрі 

кәсіби қызметінің функциялары болып табылады: 

– есептік және статистикалық ақпараттарды жинақтау, ішкі және сыртқы  

қолданушыларға, кредиторларға, инвесторларға басқару шешімдерін қабылдау үшін 

жетекшілерге ақпараттар дайындау және өңдеу; 

– инвестициялау, баға тағайындау, қарыз алу, несиелеу, қаржыландыру 

бойынша шешімдерді бағалау және талдау; 

– мемлекеттік және жеке сектордағы мекемелермен кәсіпорындардың 

қаржылық – шаруашылық және қаржылық қызметін бақылау және басқару; 

– ұйымдар мен қаржылық – несиелік қатынастардың заңды-нормативтік 

актілерге сәйкестігін тексеру, сонымен қатар кеңес беру қызметтерін көрсету; 

– экономикалық агенттер арасындағы қаржылық қатынастарды реттейтін 

нормативтік актілерді өңдеу. 

 

1.4.6 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес  магистрінің 

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 қызметінің бағыттары 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес  магистрінің 

кәсіби қызметінің бағыттарына жатады:  

       - 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; 

-  қосымша компьютерлік, басқарушылық дағдыларды,  Public speaking, Time 

management дағдыларын дамыту. 

 

1.4.8 Кәсіби қызметінің мазмұны 

6М050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрінің 

кәсіптік қызметінің мазмұны экономистің өз кәсіби еңбегі мен кәсіби іс-әрекеті 

саласында орындайтын түрлі операциялар мен әрекеттердің жиынтығын қамтиды: 

- қаржыны, қаржылық, ақша-несиелік институттарды, сақтандыру, зейнетақы, 

инвестициялық компанияларды ұйымдастыру, жоспарлау, реттеу, бақылау және басқару; 

- ұлттық экономиканың барлық салалары мен аяларындағы инновациялық, 

жобалық, кеңес беру, талдау қызметі. 

 

 

2  Оқу нәтижелері және негізгі құзыреттілік 

 

Дублинде негізделген оқыту нәтижесінде 6M050900 – «Қаржы» мамандығы 

бойынша  экономика және бизнес магистрі дескрипторларды білуі тиіс: 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

– ҚР Конституцияның негізін, Қазақстан Республикасында шаруашылық процестер мен 

халықаралық қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды; 

– адам мен қоршаған орта, субьект пен қоғам арасындағы жеке қатынасты реттейтін 

этикалық және құқықтық нормалар;  

– дүниетанымы кең және ойлау мәдениеті жоғары жеке тұлғаны қалыптастыруға ықпал 

ететін жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық) ғылымдар саласын; 

–  қаржылық бюджеттік және ақша несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздері, қаржылық 

банктік жүйенің қызмет етуінің теориялық тәжірибелік аспектілері, корпорация 

қаржысымен мемлекеттік қаржыны ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі, сонымен 

қатар нарықты реттеу үшін қаржылық – несиелік құралдарды қолданудың әлемдік 

тәжірибесі; 

– халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарын және жаһандану экономикасын 

отандық практикада қолдану; 

– әлемдік саяси, әлеуметтік, экономикалық процестер;  

– халықаралық экономикалық ұйымдардың (ВТО, МВФ, ЕС ж.т.б.). 

Білімі мен түсінігін қолдану (Дескриптор В): 

– бүгінгі ақпараттық ағымдарды шарлау және әлемдік экономикадағы құбылыстар мен 

үдерістердің өзгеруіне тез бейімделу; 

– экономикалық тәуекелділік пен тұрақсыздық жағдайында экономикалық сипаттағы 

шешімдерді қабылдау және ұсыену; 

– бизнес план құрастыруда, экономикалық дамуды болжауда; 

– әлемде өтіп жатқан 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; 

– қаржы институттары мен банктер жүйесінде кез-келген қаржылық – несиелік 

мекеменің орнын бағалау; 

– шетелдік тәжірибенің отандық жағдайларға бейімделуі мен негізделуі. 

Пайымдауларды тұжырымдау (Дескриптор С): 

– экономикалық  ғылымның даму тенденцияларымен заңдылықтарын ескере отырып 

анағұрлым тиімді шешімдер қабылдау мен іс жүзінде жүргізу; 

– қаржылық операцияларды ұйымдастыру процесінде жүргізілген жүмысты талдау; 

– нормативтік құжаттар мен қаржыгерлердің тәжірибесін талдау; 

– экономикалық құбылыстарды жүйелеу мен талдау; 

– әлеуметтік алтернативті таңдаудағы жауапкершілік.  

Пікір айта білу дағдылары (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;  

– шешендік өнерді, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс логикалық тұжырымдау 

дағдыларын меңгеру 

– мамандығының тілі бойынша кәсіби деңгейде кемінде бір шет тілін білу, көптілдік 

мәдениетті дамыту;  

– қоғамдық жерлерде сөйлегенде сөйлеу мәдениеті тәртібін сақтау; 

– экономикалық тақырыптарда пікір таласуда өзінің ұстанымында тұра білу.  

Оқыту дағдылары мен үйрену мүмкіндігі (Дескриптор Е): 

– мамандар мен маман еместерге өзінің қортындысы мен білімін түсінікті және нақты 

негіздей алу; 

– қазақ мәдениетінің (менталитеті ) негізінде өзінің кәсіби, поликәсіби экстра қызметті 

қабілетке ие болу есебінен болып жатқан өзгерістерге тез бейімделу қабілеттілігі; 

– өз-өзінің  білімін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдылары. 

 

6M050900 – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес  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. 

- Тілдерді білу және оларды ауызша және жазбаша формада логикалық, сауатты 

түрде анықтау қабілеттілігі. 

- 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 сөйлесу қабілеті. 



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

ақпаратты толық және дәл түсіністікке қол жеткізуге қабілетті болуы және ақпараттық 

көздерін аннотациялау. 

- Іскерлік, оқу-кәсіптік, ғылыми, әлеуметтік-мәдени, күнделікті тұрмыстық жағдайда 

басқа тілмен тілдесе алу құзыреттілік қабілеттілігі. 

 

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 

мүмкіндігі. 

- Өз бетінше зерттеулерді жүргізу, заманауи аппаратураны және есептегіш 

құралдарды пайдалану қабілеттілігі, ұжыммен жұмыс істеу дағдылары, кәсіптік 

бейімделу 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 мүмкіндігі. 

- 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. 

 

ӘҚ-3 Әлеуметтік және этикалық құзыреттілік 

- Заңгердің миссиясын орындай отырып өзінің кәсіби және өмір тіршілігінің басқа 

салаларында Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін мүлтіксіз орындау, 

құқықты тек біліп қана қоймай, оны орындау. 

- Азаматтар, ұйымдар, және лауазымды тұлғалар тарапынан Қазақстан Республика-

сының Конституциясын  білуіне, құрметтеуіне, нормалардың сақталуына ықпал ету. 

- Отансүйгіштік қасиеттерін таныту қабілеттілігі, құрметтеу және ашық болу. 

- 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. 

- Сыни тәжірибесі бағалау және елегінен мүмкіндігі, кәсіби және әлеуметтік іс-

шаралар туралы ойлануға. 

- Басқалар үшін толеранттылық пен құрмет көрсету мүмкіндігі. 

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

және бейімделу ұмтылу, психологиялық, моральдық ұялы және бейімдеу болу. 



- Әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуге философиялық проблемаларды талдау 

және бағалау мүмкіндігі. Олардың болашақ мамандығының әлеуметтік маңызы хабардар 

болуы, тұрақты мансап жүзеге асыру және жоғары мотивациялы бар. 

- Бастаманы қабылдауға және проблемаларды ұйымдастырушылық және 

басқарушылық шешімдерді табу мүмкіндігі. 

- Стандартты емес жағдаяттарда батыл әрекет етуге дайын болу, қабылданған 

шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті алу. 

 

ӘҚ-4 Ұйымдастыру және басқару құзыретілігі 

- Құқықтық өңдеулерде басқарушылық пен көшбасшылық қабілеттілігі. 

- Ұйымдастырушылық даму бағдарламаларын әзірлеу, өзгерту және олардың жүзеге 

асуын қамтамасыз ету қабілеттілігі. 

- Ұйымдастырушылық қабілетіне ие болу, жоғары орындаушылық тәртіпті көрсету 

қабілеттілігі. 

- Нәтижелерге қол жеткізу үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға қабілеті. 

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

үшін жағдайлар ұйымның жұмыс істеуі мен даму стратегиясының құруды көздейді.  

- 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. 

- Маңызды мәселелерді шешу мақсатында ұжымды біріктіре білу, қойылған 

мақсаттарға жетуге ынталандыру, талап ету, өзіндік тәртіп, бұйрық бере алу қабілеттігі. 

- Маңызды мәселелерді шешу мақсатында ұжымды біріктіре білу, қойылған 

мақсаттарға жетуге ынталандыру, талап ету, өзіндік тәртіп, бұйрық бере алу қабілеттігі. 

- Стратегиялық, дизайн және қызметінің әдістемелік аспектілерін пайдалану, 

менеджмент және маркетинг құралдарын пайдалану, инновациялық шешімдерді әзірлеу 

мен іске асыруға қатысу. 

 

ӘҚ-5 Мултьмәдени құзіреттілігі 

- Ұлттық мәдени құндылықтарды сезіну, тарихи мұралар мен мәдени салт-

дәстүрлерге құрметпен қарау. 

- Әсіресе адам ресурстарын, коммерциялық емес ұйымдар мен мемлекеттік 

органдардың тұрғысында түрлі мәдениеттер мен әлеуметтік-экономикалық фоны 

өкілдерімен барабар және тиімді қарым-қатынас мүмкіндігі және дайындық қабілеті. 

- Төзімділік, бір шетелдік мәдениет қызығушылық, көптеген мәдениеттердің өмір 

сүруінің қабылдау, басқа да этникалық мәдениеттердің өкілдері үшін құрмет, оң 

этносаралық өзара іс-қимыл үшін ниет. 



- Көпмәдениетті сауаттылықты меңгеру: мәдениет саласындағы кең ауқымды білім, 

мәдениеттің әмбебап және арнайы категорияларды білу, саналы түрде өзін бір 

мәдениеттің өкілі ретінде таныту, түрлі мәдениет өкілдерінің мультимәдентетті 

ерекшеліктерін ескере отырып мультимәдениетті қоғамдағы жағдайларды кәсіби тұрғыда 

бағалау; осы мәдениетке тән коммуникативтік рольдердің ауысуы туралы белгілерді және 

байланысты аяқтау белгілерін беру және талдау қабілеттілігі. 

- Қоғамның сенімін заңды ұйымдастыққа сақтау және нығайту қабілеттілігі. 

- Жалпы әлемдік нормаларды ескере отырып, жеке тұлғаның мамандануына табысты 

жету үшін осы мультимәдени қоғамда қабылданған ережелер мен нормаларды білу 

қабілеттілігі. 

- Өзінің кәсіби қызметіне бағытталған қоғамдық пікірлер, әдет-ғұрыптар, салт-

дәстүрлер, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу. 

- Эмпатияға қабілеттілік – әңгімелесіп отырған адамның ниетіне зейін қою, кері 

байланыстың вербальдық және вербальдық емес белгілерін «оқуға», түсініктік танытуға 

қабілеттілігі. 

 

ӘҚ-6 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 түсін-

беушілік 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-7 Оқуды жалғастыру қабілеттілігі 

- 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 істеу және оқу, нақты емес білімді формализациялау, өз бетінше 

білім алу дағдыларын меңгеру, басқалардан үйрену, өзін-өзі әділ бағалау және өзін-өзі  



сынау қабілеттілігі. 

- 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-8 Креативті 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. 

- 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. 

 

ӘҚ-9 Зерттеушілік құзыреттілік 

- Зерттеудің алдыңғы қатарлы әдістердің мазмұны мен технологиясын танып білуге 

қабілеттілігі. 

- Кәсіптік қызметте олардың нәтижелерін қолдану. 

- 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 қабілеті; 

- Талдау, жоспарлы қызмет, болжау, модельдеуді, сынақтарды жүргізуге қабілеттілігі, 

жеке және ұжымдық зерттеулерді жүргізу дағдыларын меңгеру және олардың 

нәтижелерін тәжірибеде қолдана білу, ақпаратты жаңарту және өзектілігін арттыру 

қабілеттілігі. 

 

ӘҚ-10 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 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 талдау. 

- 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-2 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-3 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-4 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-5 Бағдарламалық 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-6 Дамушы құзыреттілік 
- Басқару Жаратылыстанудан Меншік, үйренуге синтездеу, үлесі және басқару 

жоғары білікті мамандар тәжірибесін қолдана білу, өздігінен білім алуға және өзін-өзі 

тану бойынша ұмтылуға, кәсіпке деген жоғары мотивациялы бар. 

- 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-7 Креативтік 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 қабілетін, шығармашылық 

мәселелерді шешу үшін жоғары мотивациялы бар. 



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

техника жетістіктерін қолдануға мүмкіндігі. 

- Абстрактілі ойлау, талдау және синтез қабілеті.  

 

КҚ-8 Ұйымдастыру-әдістемелік құзыреттілік 

- Ағымдағы құжатты әзірлеу үшін экономика, менеджмент, нормативтік және 

басшылық құжаттама, қабілеті мен дағдыларын саласындағы нормативтік және құқықтық 

құралдарды білім меншік. 

- Олардың делегациясының негізінде өкілеттіктері мен жауапкершіліктерін бөлу 

жүзеге асыруға ұйымдық құрылымын жобалауды білу. 

- 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 

мүмкіндігі. 

 

КҚ-9 Қалыптастырушы құзыреттілік 

- Өз жұмысын жоспарлайды және ұйымдастырады мүмкіндігі. 

- Шешімдер қабылдау және олардың тиімділігін бағалау мүмкіндігі. 

- Адам басқару мүмкіндігі және олардың мүмкіндіктері, қабілеттері мен мотивация 

сәйкес олардың іс-әрекеттері. 



2.1 Оқыту нәтижелерінің картасы

ӘҚ1 ӘҚ2 ӘҚ3 ӘҚ4 ӘҚ5 ӘҚ6 ӘҚ7 ӘҚ8 ӘҚ9
ӘҚ 

10

ӘҚ 

11
КҚ1 КҚ2 КҚ3 КҚ4 КҚ5 КҚ6 КҚ7 КҚ8 КҚ9

I. Общие модули

Шет тілі (кәсіби) 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Менеджемент 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Психология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

II. Мамандық модульдері

Мамандықтың базалық модульдері

а) Қазақстан Республикасында қаржы 

нарығын дамыту концепциясы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

б) Қазақстан Республикасындағы қазіргі 

қаржылық экономика
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

в) Қазақстанның қаржы нарығы мен 

экономикасы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Қаржы менеджменті (iлгерiлемелі 

курс)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Магистранттың эксперименталды-

зерттеу жұмысы (шетелдік ғылыми 

тағылымдама)

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

а) Қаржы теориясы 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 10

в) Қазақстан Республикасының қаржы 

жүйесі
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Магистрлік жобаны рәсімдеу және 

қорғау
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Ұсынбалы А траекториясы

Қазақстанның сақтандыру нарығы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Қазақстан Республикасының зейнетақы 

жүйесi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Магистрлік жобаны орындауды қоса 

алғанда магистранттың 

эксперименталды-зерттеу жұмысы

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

Іс-тәжірибе (өндірістік) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ұсынбалы Б траекториясы

Сақтандырудағы актуарлық есептеулер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Қазақстанда зейнетақы нарығын 

жетілдіру
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Магистрлік жобаны орындауды қоса 

алғанда магистранттың 

эксперименталды-зерттеу жұмысы

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

Іс-тәжірибе (өндірістік) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ұсынбалы В траекториясы

Сақтандырушының қаржылық 

менеджменті
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Шет мемлекеттер зейнетақы жүйесі 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Магистрлік жобаны орындауды қоса 

алғанда магистранттың 

эксперименталды-зерттеу жұмысы

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

Іс-тәжірибе (өндірістік) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
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Модуль атауы Құзыреттер Пән атауы Оқыту нәтижелері

I. Жалпы модульдері

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ4, КҚ8, Шет тілі (кәсіби)

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 11, КҚ2, КҚ3, 

КҚ4, КҚ6, КҚ8, 

Менеджемент

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

КҚ5, КҚ8, 

Психология

Мамандық модульдері

Мамандықтың негізгі модульдері

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

КҚ2, КҚ3, КҚ8, 

а) Қазақстан Республикасында қаржы нарығын 

дамыту концепциясы

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

КҚ2, КҚ3, КҚ8, 

б) Қазақстан Республикасындағы қазіргі 

қаржылық экономика

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

КҚ2, КҚ3, КҚ8, 

в) Қазақстанның қаржы нарығы мен 

экономикасы

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

КҚ6, КҚ7, 

Қаржы менеджменті (iлгерiлемелі курс)

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

КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистранттың эксперименталды-зерттеу 

жұмысы (шетелдік ғылыми тағылымдама)

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

КҚ3, КҚ5, КҚ7, 

а) Қаржы теориясы

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

КҚ6, КҚ7, 

б) Халықаралық қаржы теориясы

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

КҚ6, КҚ7, 

в) Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі

ӘҚ1, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 11, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ4, 

КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау

2.2 Компетенция дескрипторларын білім беру бағдарламасының модульдеріне оқыту нәтижесімен түйіндестіру қалыптамасы
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A. Іскерлік және ғылыми коммуникациялардың негізгі түрлерін және олардың кәсіби тәжірибедегі 

мәнін түсіну және білу, персоналдарды басқару концепциясын түсіну және білу, персоналдарды 

басқаруды ұйымдастыру, басқару қағидаттарын және факторларын білу.

B. Іскерлік және ғылыми коммуникациялардың негізгі түрлері бойынша білімді тәжірибеде қолдана 

алу, ұйымдар мен мекемелерде персоналдарды басқаруды нормативтік - әдістемелік қамтамасыз ету,   

персоналдарды басқару қызметінде қолданылатын типтік құжаттарды өңдеу.

C. Қаржылық операцияларды ұйымдастыру процесінде жүргізілген жұмыстардың нәтижесін талдай 

білу.

D. Коммуникативтік жеке тұлға ретінде пікір таласу мен іскерлік коммуникацияны жүргізу 

біліктілігі.

E. Тілді білу біліктілігін жетілдіру, психология және менеджмент саласында өзін-өзі дамыту бойынша 

стратегия құра білу.

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.



Ұсынбалы А траекториясы

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

КҚ5, КҚ7, КҚ9, 

Қазақстанның сақтандыру нарығы

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

КҚ4, КҚ7, КҚ8, КҚ9, 

Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесi

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

КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

алғанда магистранттың эксперименталды-

зерттеу жұмысы

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

КҚ2, КҚ3, КҚ6, КҚ7, 

Іс-тәжірибе (өндірістік)

Ұсынбалы Б траекториясы

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

КҚ5, КҚ7, КҚ9, 

Сақтандырудағы актуарлық есептеулер

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

КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Қазақстанда зейнетақы нарығын жетілдіру

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

КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

алғанда магистранттың эксперименталды-

зерттеу жұмысы

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

КҚ2, КҚ3, КҚ6, КҚ7, 

Іс-тәжірибе (өндірістік)

Ұсынбалы В траекториясы

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

КҚ7, КҚ9, 

Сақтандырушының қаржылық менеджменті

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

КҚ4, КҚ5, 

Шет мемлекеттер зейнетақы жүйесі

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

КҚ2, КҚ3, КҚ4, КҚ6, КҚ7, КҚ9, 

Магистрлік диссертацияны орындауды қоса 

алғанда магистранттың эксперименталды-

зерттеу жұмысы

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

КҚ2, КҚ3, КҚ6, КҚ7, 

Іс-тәжірибе (өндірістік)
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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.  Халықаралық құқық нормалары мен ҚР заңды актілерінде көрсетілген шаруашылық жүргізуші 

субьектілерінің тұрақты қызмет етуі үшін қаржылық - құқықтық механизімі әдістері мен 

формаларын қолдану мүмкіншілігін анықтай алу қабілеттілігі.

D. Еркін әңгімелсуге мүмкіндік беретін көлемде шет тілінде диолог ұйымдастыра алу.

Е. Еңбекті ғылыми ұйымдастыру мен білімін жетілдіру қабілеттілігі.

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. 

Қаржылық - экономикалық талдау мен есептілік және табысты жобаларға инвестициялау жүргізе 

алу.

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.

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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Белгілер / Обозначения:

R : : = Э Пр К М1 М2

3 Модульді білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание модульной образовательной программы

Июль Август

Маусым

Декабрь Январь Февраль

3.1 Оқу процесінің графигі / График учебного процесса

Қыркүйек Қазан Қараша Желтоқсан Қаңтар Ақпан Наурыз Сәуір Мамыр

Март Апрель Май Июнь
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Емтихандық сессия / 

Экзаменационная 

сессия

Демалыс / Каникулы

Магистранттың 

эксперименталды-зерттеу 

жұмысы / Экспериментально-

исследовательская работа 

магистранта

Магистранттың эксперименталды-

зерттеу жұмысы (шетелдік ғылыми 

тағылымдама) / Экспериментально-

исслед. работа магистранта 

(зарубежная научная стажировка)
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Кешенді емтихан /

Комплексный 

экзамен

Магистрлік жобаны 

рәсімдеу / 

Оформление 

магистерского 

проекта

Магистрлік жобаны 

қорғау / Защита 

магистерского 

проекта

Уақыт бюджетінің құрама деректері / 

Сводные данные по бюджету времениСентябрь Октябрь Ноябрь

Э (знс)

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

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

Курс Семестр

Меңгерілетін модульдер 

саны / Количество 

осваиваемых модулей

Оқытылатын пәндер саны /

Количество изучаемых дисциплин

KZ кредит саны / 

Количество кредитов KZ

Сағат саны / 

Всего в часах
есеп / 

отчет

ECTS

Саны /

Количество

МК / ОК ТК / КВ
Теориялық оқу / 

Теор. обучение

Магистранттың 

эксперименттік-зерттеу 

жұмысы / Экспериментально-

исследовательская работа 

магистранта

Тәжірибе 

(өндірістік) /

Практика 

(производственная

)

Қорытынды 

аттестаттау / 

Итоговая 

аттестация

Барлығы / 
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экз.
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28 8

2 2

1 3 4 4 18

28 1860 70 9 3

1 3

Барлығы / Итого: 3 4 4 18 4 2 4

4 2 4 10 1050 42
1

18 810



қазақ тілінде на русском языке
қазақ 

тілінде

на русском 

языке
қазақ тілінде на русском языке KZТ ЕСТS
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 /
 Л

е
к.

Т
ә
ж

. 
/ 
П

р
а
к.

С
е
м

.

З
е
р
т.

 /
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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
ShT(K) 

5201
IYa(P) 5201 Шет тілі (кәсіби) Иностранный язык (профессиональный) БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 2 3 90 30 30 60

А Men 5202 Men 5202 Менеджемент Менеджемент БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 1 1 45 15 10 5 30

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

Барлығы: / Итого: 5 7 225 75 25 30 20 0 150

II. Мамандық модульдері / II. Модули специальности

Мамандықтың базалық модульдері / Базовые модули специальности

KRKNDK 

5204

KRFRRK 

5204

а) Қазақстан Республикасында қаржы 

нарығын дамыту концепциясы

а) Концепция развития финансового рынка в 

Республике Казахстан

KRKKE 

5204

SFERK 

5204

б) Қазақстан Республикасындағы қазіргі 

қаржылық экономика

б) Современная финансовая экономика в 

Республике Казахстан

KKNE 5204 EFRK 5204
в) Қазақстанның қаржы нарығы мен 

экономикасы

в) Экономика и финансовые рынки в 

Казахстане 

А
KM(IK) 

5301

FM(PK) 

5301
Қаржы менеджменті (iлгерiлемелі курс) Финансовый менеджмент (продвинутый курс) КП/ПД МК/ОК 1 емт./экз. 1 1 45 15 10 5 30

Магистранттың эксперименталды-зерттеу 

жұмысы (шетелдік ғылыми тағылымдама)

Экспериментально-исследовательская 

работа магистранта (зарубежная научная 

стажировка)

ОҚТ/ДВО 2 есеп/отч. 1 4 120 15 105

KT 5304 TF 5304 а) Қаржы теориясы а) Теория финансов

HKT 5304 TMF 5304 б) Халықаралық қаржы теориясы б) Теория международных финансов

KRKZh 

5304
FSRK 5304 в) Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі

в) Финансовая система Республики 

Казахстан

Магистрлік жобаны рәсімдеу және қорғау Оформление и защита магистерского проекта ҚА/ИА 2
МЖРжҚ/ 

ОиЗМП
3 13 315 45 270

Барлығы: / Итого: 11 28 750 165 70 5 30 0 585

Ұсынбалы А траекториясы / Рекомендуемая траектория А

C KSN 5303 SRK 5303 Қазақстанның сақтандыру нарығы Страховой рынок Казахстана КП/ПД ТК/КВ 1 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

C
KRZZh 

5302
PSRK 5302

Қазақстан Республикасының зейнетақы 

жүйесi
Пенсионная система Республики Казахстан КП/ПД ТК/КВ 1 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Магистрлік жобаны орындауды қоса алғанда 

магистранттың эксперименталды-зерттеу 

жұмысы

Экспериментально-исследовательская 

работа магистранта, включая выполнение 

магистерского проекта

ОҚТ/ДВО 2 есеп/отч. 3 14 360 45 315

Іс-тәжірибе (өндірістік) Практика (производственная) ОҚТ/ДВО 2 есеп/отч. 2 6 150 30 120

Ұсынбалы Б траекториясы / Рекомендуемая траектория Б

C SAE 5303 ARS 5303 Сақтандырудағы актуарлық есептеулер Актуарные расчеты в страховании КП/ПД ТК/КВ 1 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

C
KZNZh 

5302

RPRK 

5302
Қазақстанда зейнетақы нарығын жетілдіру Развитие пенсионного рынка в Казахстане КП/ПД ТК/КВ 1 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Магистрлік жобаны орындауды қоса алғанда 

магистранттың эксперименталды-зерттеу 

жұмысы

Экспериментально-исследовательская 

работа магистранта, включая выполнение 

магистерского проекта

ОҚТ/ДВО 2 есеп/отч. 3 14 360 45 315

Іс-тәжірибе (өндірістік) Практика (производственная) ОҚТ/ДВО 2 есеп/отч. 2 6 150 30 120

Ұсынбалы В траекториясы / Рекомендуемая траектория В

C SKM 5303 FMS 5303 Сақтандырушының қаржылық менеджменті Финансовый менеджмент страховщика КП/ПД ТК/КВ 1 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

C
ShMZZh 

5302
PSZS 5302 Шет мемлекеттер зейнетақы жүйесі Пенсионные системы зарубежных стран КП/ПД ТК/КВ 1 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Магистрлік жобаны орындауды қоса алғанда 

магистранттың эксперименталды-зерттеу 

жұмысы

Экспериментально-исследовательская 

работа магистранта, включая выполнение 

магистерского проекта

ОҚТ/ДВО 2 есеп/отч. 3 14 360 45 315

Іс-тәжірибе (өндірістік) Практика (производственная) ОҚТ/ДВО 2 есеп/отч. 2 6 150 30 120

Барлығы: / Итого: 11 30 780 165 60 0 30 0 615

III. Кешенді емтихан / III. Комплексный экзамен

Кешенді емтихан Комплексный экзамен ҚА/ИА 2 КЕ/КЭ 1 5 105 15 90

3.3 Білім беру бағдарламаласының картасы / Карта образовательной программы
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ОК / КВ

Форма 

контроля 

знаний

С
Ө

Ж
 /
 С

Р
С

Пән шифрі / 

Шифр дисциплины

Оқу сағаттары / Учебные часы

А
ка

д
е
м

и
я
л

ы
қ 

ке
зе

ң
д

е
р
 /
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м
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ы
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ү
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і /

 

Ф
о
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Кредит. саны 

/ кол-во 

кредитов

Б
а
р
л

ы
қ 

с
а
ғ.

 /
 

В
с
е
го

 ч
а
с
о
в

соның ішінде / в том числе

а
у
д

и
то

р
и
я
л

ы
қ 

/ 

а
у
д

и
то

р
н
ы

х

байланыс сағаттары 

/ контактные часы:

Базовые 

производственные 

компоненты

ЖМ 1 / ОМ 1 Базалық өндірістік 

компоненттер

ММ(б) 1 / МС(б) 1 Қаржы нарығының 

қазіргі жағдайы және 

ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру

Современное 

состояние 

финансового рынка 

и организация 

научных 

исследований

БП/БД ТК/КВ 1 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

КП/ПД ТК/КВ 1 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

C

C

Финансовый рынок 

и современные 

финансовые 

инструменты

ММ 1 / МС 1 Қаржылық нарық 

және қазіргі заманғы 

қаржылық құралдар

ММ 1 / МС 1 Қаржылық 

ұйымдардың 

қызметін 

қаржыландыру мен 

дамыту

Финансирование и 

развитие 

деятельности 

финансовых 

организаций

ММ 1 / МС 1 Ұйымдардың 

қаржылық қызметі 

және оның нәтижесі

Финансовая 

деятельность 

организаций и ее 

результаты



4  Оқуға қабылдау ережелері 

 

Бейіндік 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 емитихан тапсырған және мамандық бойынша емтиханнан кем 

дегенде 50 балл және тіл бойынша кем дегенде 30 балл жинаған, жоғары білім ұйымдарының 

түлектері жіберіледі. 

Магистранттар қатарына қабылдау тамыз айының 10 жұлдызы мен 25 аралығында 

университет ректорының бұйрығымен рәсімделеді. 

 

 

5  Білім алушылардің жетістіктерін бақылау нысандары 

 

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. 

 



 


