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Ф-19-06/03 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

1. 1 2. Білім беру бағдарламасының атауы  3. 6В04103–«Қаржы» білім беру бағдарламасы 

4. 2 5. Білім беру бағдарламасының мақсаты  1. Қаржы саласындағы болашақ мамандардың кәсіби біліктілігін 

қалыптастыру 

2. Студенттердің ӛз бетінше зерттеу жҧмыстарымен айналысуының 

алғышарттарын қалыптастыру 

3. Ғылыми- техникалық, қаржы-экономикалық ақпаратпен жҧмыс 

жасауға баулу, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені 

жҧмыс барысында пайдалану, алынған ақпаратты жҥйелеу дағдысын 

қалыптастыру 

6. 3 7. Біліктілік деңгейі:(ҦБШ, СБШ) 8. ҦБШ-6, СБШ-6.1 

9. 4 Білім беру бағдарламасының  ерекшеліктері (Біріккен білім беру 

бағдарламалары/екі дипломды бағдарлама/академиялық алмасу/ 

дуальды білім беру/ кӛптілді білім беру/эксперименттік және т.б.) 

- 

5 Кәсіби қызмет саласы  10. Білім беру 

6 Кәсіби қызмет нысандары (бітіруші тҥлектің бағдарлама бойынша 

жҧмысқа орналастыру орны)  

- қаржы директоры; 

- қаржы талдаушысы; 

- салық қызметі бойынша маман; 

- қазынашысы; 

- бухгалтер; 

- аудитор; 

- бақылау қызметінің басшысы 

- банк қызметкерлері 
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- сақтандыру агенті 

7 Кәсіби қызмет  тҥрлері Ҧйымдастыру және басқару; 

ӛндірістік технологиясы; 

есеп айырысуды жобалау; 

эксперименттік зерттеу; 

білім беру; 

қаржы-экономикалық; 

заңдылық; 

аналитикалық; 

11. консалтингтік. 

8 Оқыту нысаны   12. Кҥндізгі 

9 Оқытудың мерзімі 13. 4 жыл 

10 Оқыту тілі  14. Қазақ 

11 Кредиттердің көлемі  15. 240 

12 Берілетін академиялық дәрежесі  16. 6В04103-«Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және 

басқару бакалавры 

13 Білім беру бағдарламасын әзірлеуге жауапты қҧрылымдық 

бөлімше  

17. Бизнес және басқару кафедрасы 
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НЕГІЗГЕ АЛЫНҒАН ҚҦЖАТТАР 

1. Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 4 шiлдедегi № 171-VІ Заңымен ӛзгерістер енгізілген Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі «Білім туралы» № 319 Заңы. 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бҧйрығымен бекітілген «Білім берудің барлық деңгейінің 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары». 

 3. Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF). Европейская комиссия, 2008. 

 4. Ҧлттық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек 

     қатынастарын реттеу жӛніндегі республикалық ҥшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамасымен бекітілген. 

 5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бҧйрығымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы». 

 6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылыми министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бҧйрығымен бекітіліп, 2018 жылғы 12 қазандағы №563 

бҧйрығымен ӛзгерістер енгізілген «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ҧйымдастыру қағидалары». 

 7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бҧйрығымен бекітілген «Тиісті ҥлгідегі білім беру 

ҧйымдары қызметінің ҥлгілік қағидалары». 

 8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 бҧйрығымен бекітілген «Жоғары және (немесе) жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру ҧйымдары ҥшін жалпы білім беру пәндері циклінің ҥлгілік оқу бағдарламалары». 

9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 бҧйрығымен бекітіліп, Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 16 қарашадағы №634 бҧйрығымен ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген «Білім беру қызметіне қойылатын 

біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын қҧжаттардың тізбесі». 

10. «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ҧлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма тӛрағасының №236 бҧйрығы Қосымша № 94  

26.12.2019 Қаржылық менедмжент 

11. 2017жылғы ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» жобасы. 
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АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

Еуропалық біліктілік шеңбері (EQF) –       ҧлттық біліктіліктерді салыстыратын және білім терминінде, қҧзыреттілік және дағды терминдерінде әр 

қайсысы  сипатталған, бір біліктіліктің екінші біліктіліктен сапалық артықшылығын кӛрсететін сегіз деңгейден тҧратын  қҧрылымдық кестені 

кӛрсетеді. 

Ҧлттық біліктілік шеңбері - сегіз біліктілік деңгейінен тҧрады, бҧл Еуропалық біліктілік шеңберіне және 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған білім деңгейлеріне сәйкес келеді. ҦБШ салалық біліктілік шеңберін, кәсіби стандарттарды 

әзірлеу ҥшін жалпы кәсіби қҧзыреттердің біліктілік деңгейлерінің бірыңғай уәкілін айқындайды. 

Дескрипторлар - студенттердің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің тиісті деңгейінің (сатысының) білім  беру бағдарламаларын 

аяқтаған соң ие болатын білім, білік, дағды және қҧзыретінің деңгейлері мен кӛлемінің сипаттамасы. 

Қҧзыреттер – студенттердің оқыту процесі кезінде алған білім, шеберлік және дағдысын кәсіптік қызметте практикалық тҧрғыдан қолдана білу 

қабілеті. 

Негізгі (тҥйінді)қҧзыреттілік – Негізгі қҧзыреттілік сала ерекшелігіне қарамастан барлық мамандар бойынан табылу керек деп қарастырылған, себебі                      

қҧзыреттілік маман біліктілігінің негізін қҧрайды 

Оқу нәтижелері - білім, дағды, қабілеттер,  қҧзыреттілік тілінде кӛрсетілген және білім беру бағдарламасының барлығын немесе бір бӛлігін аяқтау 

арқылы білім алушылардың тҥлектердің не істей алатындығын сипаттайтын студенттер мен тҥлектердің кҥтілетін және ӛлшенетін нақты жетістіктері 

6B – бакалавриат 

БББ – білім беру бағдарламасы 

ЖОО – жоғары оқу орындары 

ЖК – жоғары оқу орнының компоненті 

ЖБП-жалпы базалық пандер 

МК-міндетті компонент 

БП-базалық компонент 

ТК-таңдау компоненті 

КП-кәсіптендіру компоненті 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_#z0
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КІРІСПЕ 

 

Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім туралы заңына, Еуропалық біліктілік шеңбері және Ҧлттық біліктілік шеңберіне, 

Дублин дескрипторлары мен жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленді. 

Білім беру бағдарламасы  Университеттің миссиясы мен саясатын және стратегиялық жоспарын жҥзеге асыруға бағытталған: оңтҥстік 

аймақтың әлеуметтік жағдайын, инновациялық әлеуетін кӛтеру мақсатында білім, ғылым және тәжірибе арасындағы ӛзара байланысты дамыта 

отырып, қоғам мен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау ҥшін білім беру қызметін ҧсыну.   

Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының  деңгейлерінің негізінде анықталып, қҧзыреттер арқылы кӛрсетілді. Арнайы қҧзыреттері 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес жҧмыс берушілердің, профессор-

оқытушылар қҧрамының, бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік сҧраныстары ескеріле отырып анықталды. 

Білім беру бағдарламасында оқыту және бағалау әдістері қҧзыреттілік бағыт идеологиясына сәйкес келтіріліп оқытудың соңғы нәтижесіне 

негізделіп жасалған. 

Білім беру бағдарламаларының қҧрылымы мен мазмҧны толықтай сәйкестендірілген. Білім беру бағдарламалары жҧмыс берушілердің 

сҧраныстарына сәйкес жаңартылып отырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008022#z7
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Ф-19-06/04 

11. БІЛІМ  БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН МАЗМҦНЫ   

 

1.1. Білім беру бағдарламасында қалыптасатын қҧзіреттіліктер мен кҥтілетін нәтижелері  

 

Тҥйінді 

қҧзіреттіліктер 

Қҧзіреттіліктер Кҥтілетін нәтижелер 

Оқу-танымдық Қ 1. БІЛІМІН ҚОЛДАНУ  ON 1 – Қаржы саласындағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен 

тҥсініктерін кӛрсету; ғылыми және философиялық таным әдістерімен табиғи және 

әлеуметтік әлемді ғылыми тҧрғыда тҥсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін 

философия негіздерін білу арқылы қалыптасқан дҥниетанымдық ҧстанымдар негізінде 

қоршаған шындыққа баға беру.  

ON 2 – Мифологиялық, діни және ғылыми дҥниетанымның мазмҧнын және 

ерекшеліктерін интерпретациялау; Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, 

заңдылықтарын және ӛзіндік ерекшелігін терең тҥсіну және ғылыми талдау негізінде 

азаматтық ҧстанымын кӛрсете білу. 
Қ 2. АҚПАРАТТЫҚ 

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

ON 3 – Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ҧғыну; 

әлеуметтік және ӛндірістік салаларда болып жатқан барлық қҧбылыстарға жеке баға 

беру; Қазақстанның қазіргі заманғы оқиғаларының  себептері мен салдарын талдау 

ҥшін тарихы сипаттау әдістері мен тәсілдерін қолдана білу. 

ON 4 -  әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психологияның базалық білімі 

негізінде тҥрлі тҧлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы 

жағдайларға баға беру; жеке және кәсібі бәсекеге қабілеттілігін таныту; байланысқа 

қатысушылардың іс-әрекеттеріне баға беру. 

Жеке тҧлғалық Қ 3. ӚЗІН-ӚЗІ ДАМЫТУ 

 
ON 5 – Қаржы  саласында одан әрі оқуды ӛз бетінше жалғастыру ҥшін  қажетті оқыту 

дағдылары; ӛзінің моральдық және азаматтық ҧстанымын дамыту;   

ON 6 - Ӛзін-ӛзі дамыту және мансаптық ӛсу ҥшін ӛмір бойына жеке білім беру 

траекториясын қҧру,  дене шынықтыру әдістері мен қҧралдары арқылы толыққанды 

әлеуметтік  және кәсіби қызметті қамтамасыз ету ҥшін салауатты ӛмір салтын  ҧстану.   
Қ 4. КОММУНИКАТИВТІК 

ДАҒДЫЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
 

ON 7 - Әлеуметтік, этикалық  және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар  

қалыптастыру ҥшін ақпаратты жинауды және тҥсіндіруді жҥзеге асыру; тҧлғаралық, 

мәдениетаралық  және ӛндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешу 

мақсатында қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша тҥрде қарым 

қатынас жасай білу. 

ON 8 –  Грамматикалық білімдер жҥйесін, белгілі бір тілде тиісті ниет білдірудың 

прагматикалық  қҧралдарын жеткілікті кӛлемде тҥсіну негізінде лингвистикалық және 

сӛйлеу ресурстарын дҧрыс пайдалана білу. 
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Кәсіби КҚ 5. ҦЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ – 

БАСҚАРУШЫЛЫҚ 

 

ON 9 – Жеке іс-әрекеттерінде тҥрлі ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды: интернет-ресурстары, ақпаратты іздеу, сақтау, ӛңдеу, қорғау және 

тарату бойынша бҧлтты және мобильді қызметтерді қолдана білу;   ӛз кәсіби қызметін, 

сол сияқты ҧлттық  экономиканың барлық салаларындағы зерттеушілік, инновациялық, 

жобалық, кеңесшілік қызмет ету. 
Қ 6. ОҚЫТУШЫЛЫҚ – ТӘРБИЕЛІК ON 10 – Кәсіби деңгейде білім мен тҥсінуды қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және 

қаржы саласындағы мәселелерді шешу; нақты кәсіпорынның қаржылық және ақша-

несие институттардың қаржысын ҧйымдастыру, жоспарлау және басқару 

ON 11 – Қазақстандық қоғамның іскерлік, мәдени, қҧқықтық және этикалық 

нормаларын пайдалану; ӛндірісті ҧйымдастыру және технологиялық ҥдерісті қажетті 

қаржы ресурстармен қамтамасыз ету; 

Қ-7.  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ӘДІСНАМА 

ON 12 - Қаржы саласындағы оқу практикалық  және кәсіби міндеттерді шешу ҥшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; қаржы саласындағы фактілерді, 

қҧбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы кҥрделі тәуекелділікті білу 

және тҥсіну; қолда бар ресурстарды ҧтымды пайдалану шараларын әзірлеу және 

контролинге жҥзеге асыру; 

ON 13 – Әлемде танылған әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы пәнді 

практикада қолдана білу; талдаудың әдіснамасын таңдау; кәсіби қызметтің барлық 

сфераларында қаржылық тәртіптін сақталуын бақылау. Қазіргі ақпараттық 

технологиялардың мҥмкіндіктерін және олардың даму ҥрдістерін білу 

 Қ 8.  ЭКСПЕРИМЕНТТІК  ЗЕРТТЕУ 

 
ON 14 - Ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды 

қаржы саласында қолдану; қаржы ғылымдардағы білімді интеграциялық процестердің 

қазіргі заманғы ӛнімі ретінде синтездеу;  

 ON 15 – Қаржы саласындағы бҥкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеуге арналған 

ғылыми әдістер мен тәсілдерді қолдана білу; зерттеудің нәтіжелерін жинақтай білу; 

жаңа білімді синтездеу және оны гуманитарлық әлеуметтік маңызды ӛнімдер тҥрінде 

ҧсыну; 
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Ф-19-06/05 
1.2. Білім беру бағдарламасының мазмҧны  

 

Модульдің атауы  /                                       

Наименование модулей /                                               

Name of modules 

Пәндер 

циклі/ 

Цикл 

дисциплин

/Сycle 

disciplines 

Пәндер 

компоненті/ 

Компонент 

дисциплин/ 

Component 

disciplines 

І. ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚУ   
І. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  

  

I.THEORETICAL 

TRAINING  

  

 

 

 

ECTS 

 

 

 

 

 

1.1 ММ  Міндетті модульдер/Обязательные модули /Compulsory subjects 

Жалпы және коммуникативтік 

модулі/Общий и 

коммуникативный модуль/General 

and communication module 

 

ЖБП МК 
Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Современная история 

Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 
5 

ЖБП МК Шетел тілі Иностранный язык Foreign language 10 

ЖБП МК Қазақ (Орыс) тілі Казахский (Русский) язык Kazakh (Russian) language 10 

ЖБП МК Дене шынықтыру Физическая культура Physical culture 8 

Әлеуметтік-саяси білім 

модулі/Модуль социально-

политического 

образования/Module of socio-

political education 

ЖБП МК 
Әлеуметтану/ 

Саясаттану 

Социология / Политология Sociology/Political Science 
4 

ЖБП МК 
Мәдениеттану / 

Психология  
Культурология / Психология 

 
Cultural Studies / Psychology 

 
4 

Қоғамдық ақпараттық білім беру 

модулі/  Модуль общественно-

информационного образованияи 

экология/                                                 

Module of public information 

educationand ecology 

ЖБП МК 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Информационно-

коммуникативные технологии 

(на английском языке) 

Information and 

communication technologies 

(in English) 5 

ЖБП МК 

Философия Философия Philosophy 

5 

1.2 ТМ Таңдау модульдері/Модуль выбора/The selection module 

Тҧлғаны қалыптастыру және 

рухани жаңғыру модулі/Модуль 

формирования личности и 

духовной модернизации/The 

module of formation of the 

 

ЖБП 

 

ТК 

Имиджелогия 

Жеке жетістіктер 

негіздері 

Кәсіпкерлік дағдылары  

Имиджелогия 

Основы личных достижений 

Навыки предпринимательства 

Imagelogy 

Fundamentals of personal 

achievement 

Business skills 

5 
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personality and spiritual 

modernization 

 

 

 

 

 

ЖБП бойынша жалпы/Итого по ООД/In total of the CS 56 

2.1 Мамандық бойынша міндетті модульдер/ Обязательные модули по специальности модули/ Compalsory specialized modules 

 

Теория және қоғамдық сана/  

Теория и общественное сознание/ 

Theory and public consciousness 

 

 

БП ЖК Экономикалық теория Экономическая теория Economic theory 4 

БП ЖК 
Оқу практика Учебная практика Educational practice 

2 

БП ЖК 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері 

Основы антикорупционной 

культуры 

Fundamentals of anti-

corruption culture 

4 

БП ЖК 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың ӛзекті 

мәселелері 

Актуальные вопросы 

модернизации общественного 

сознания 

Current issues of 

modernization of public 

consciousness 
3 

Қаржы және есеп/ Финансы и 

учет/ Finance and accounting 

БП ЖК 
Макроэкономика Макроэкономика Macroeconomics 

4 

БП ЖК Қаржыға кіріспе Введение в финансы Introduction to Finance 

 

4 

БП ЖК 
Бухгалтерлік есеп Бухгалтерский учет Accounting 

4 

БП ЖК 
Ақша.Несие.Банктер Деньги.Кредит.Банки Money.Credit.Cans 5 

 

Менеджмент және экономика/ 

Менеджмент и экономика/ 

Management and Economics 

 

 

БП ЖК Менеджмент Менеджмент Management 6 

БП ЖК 
Халықаралық 

экономика 
Международная экономика International economics 6 

БП ЖК 
Мемлекеттік қаржылар 

статистикасы 
Статистика Statistics 5 



13 

 

Банктік қызмет / Банковская 

деятельность / Banking activities 

БП ЖК 
Банк және банктік 

қызмет 
Банковское дело Banking 5 

БП ЖК 
Кәсіпорын 

экономикасы 
Экономика предприятия Economics of enterprise 5 

2.1 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 2.1/ Total for module 2.1 
 

57 

2.2 ТМ  Таңдау модульдері/  Модули выбора / Selection modules  

 

Экономикалық саясат және 

бизнес/ Экономическая политика 

и бизнес/ Economic policy and 

business 

 

 

 

 

БП ТК 

Экономикалық саясат 

Институционалды 

экономика     

Қазақстанның 

экономикалық тарихы                                                       

 

 

 

Экономическая политика 

Институциональная 

экономика 

Экономическая история 

Казахстана 

 

 

 

 

 

Economic policy 

Institutional Economics 

Economic history of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

 

5 

БП ТК 

Экономикалық ілімдер 

тарихы 

Экономикалық  

идеялар және 

концепциялар 

Экономиканың негізгі 

мәселелері 

 

 

 

История экономических 

учений 

Экономические идеи и 

концепции 

Основные проблемы 

экономики 

 

 

 

 

History of economic exercises 

Economic ideas and concepts 

Main problems of the 

economy 

 

 

 

 

 

 

 

4 

БП ТК 

Микроэкономика 

Кәсіпкерлік 

Халықаралық сауда 

 

 

Микроэкономика 

Предпринимательство  

Международная торговля 

 

 

Microeconomics 

International trade 

International trade 

 

 

4 

БП ТК 

Бизнесті ҧйымдастыру 

Бизнес – жоспар 

Бизнесті бағалау 

Организация бизнеса 

Бизнес – план 

Оценка бизнеса 

Business organization 

Business plan 

Business valuation 

5 
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Қаржылық талдау және 

сақтандыру/Финансовый анализ и 

страхование/Financial analysis and 

insurance 

 

 

 

 

 

БП ТК 

Сақтандыру нарығы 

Сақтандыруды дамыту 

тарихы   

Сақтандыру ісі 

 

 

 

Страховой рынок 

История развития 

страхования 

Страхование 

 

 

 

Insurance market 

History of insurance 

development 

Insurance 

 

 

 

4 

 

БП ТК 

Салық ісі 

Халықаралық салық ісі   

Шаруашылық 

жҥргізуші 

субъектілерге салық ісі 

 

 

Налоговое дело 

Международное налоговое 

дело 

Налоговое дело на 

хозяйствующие субъекты 

 

 

Tax case 

International tax case 

Tax case on business entities 

 

 

 

 

4 

БП ТК 

Кәсіпорынның қаржы-

экономикалық талдауы 

Кәсіпорын қаржысы 

Қаржылық есептілік 

 

 

 

Финансово-экономический 

анализ 

Финансы предприятия 

Финансовая отчетность 

 

 

 

Financial and economic 

analysis 

Enterprise Finance 

Financial statements 

 

 

 

4 

Бюджеттің салық есебі/ Налоговый 

учет бюджета/ Tax accounting of 

the budget 

БП ТК 

Мемлекеттік бюджет 

Жергілікті бюджет 

Бюджеттеу 

 

 

Государственный бюджет 

Местный бюджет 

Бюджетирование 

 

 

State budget 

Local budget 

Budgeting 

 

 

6 

БП ТК 

 

 

Салық есебі 

Қаржылық және 

бюджеттік 

ҧйымдардағы салық 

есебі 

Салық және салық салу 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговый учет 

Налоговый учет в 

финансовых и бюджетных 

организациях 

Налоги и налогообложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax accounting 

Tax accounting in financial 

and budgetary organizations 

Taxes and taxation 

 

 

 

 

4 
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Қаржылық бақылау/ Финансовый 

контроль/ Financial control 

 

БП ТК 

 

Аудит 

Тәжірибелік аудит   

Мемлекеттік аудит 

 

Аудит 

Практический аудит 

Государственный аудит 

 

Audit 

Practical audit 

State audit 

 

 

5 

БП ТК 

 

Қаржылық нарықтар 

мен делдалдар 

Мемлекеттік қаржы 

функциялары 

Қаржы жҥйесі 

 

 

Финансовые рынки и 

посредники 

Функции государственных 

финансов 

Финансовая система 

 

Financial markets and 

intermediaries 

Functions of public finance 

Financial system 

 

6 

БП ТК 

Қаржылық талдау 

Кәсіпорын қызметінің 

қаржылық нәтижелері 

Қаржылық және 

басқарушылық талдау 

Финансовый анализ 

Финансовые результаты 

деятельности предприятия 

Финансовый и 

управленческий анализ 

Financial analysis 

Financial results of the 

company 

Financial and management 

analysis 

4 

2.2 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 2.2/ Total for module 2.2 
55 

Базалық пәндер циклы бойынша/По циклу базовых дисциплин/By cycle of basic disciplines 
112 

Кәсіби қҧзыреттіліктер алу модулі/Модуль получения профессиональных компетенций/Module for obtaining professional competencies 
 

3.1 Міндетті модуль/Обязательный модуль/Required module 
 

Қаржы және басқару/Финансы и 

управление/Finance and 

management 

КП ЖК 
Корпоративтік қаржы 

Корпоративные финансы Corporate finance 5 

КП ЖК Қаржылық менеджмент Финансовый менеджмент Financial management 4 

КП ЖК 
Бағалы қағаздар 

нарығы 
Рынок ценных бумаг Securities market 5 

Кәсіби 

практика/Профессиональная 

практика/Professional practice 

 

КП ЖК 
Ӛндірістік ҥзіліссіз 

практика 
 Производственная практика Manufacturing practice 8 

КП ЖК 

Ӛндірістік 

практика/Дипломалды 

практика 

Производственная 

практика/Преддипломная 

практика 

Industrial practice/pre-

Graduate practice 
8 

3.1 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 3.1 / Total for module 3.1 30 

3.2. Таңдау модулі/Модуль выбора/The selection module  
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Банк және цифрландыру/ Банк и 

цифровизация/ Banking and 

digitalization 

КП ТК 

Банктік маркетинг 

Банк саласында 

маркетинг қызметін 

жетілдіру 

Банктік қызметтегі 

менеджмент пен 

маркетинг 

 

Банковский маркетинг 

Совершенствование 

маркетинговой деятельности 

в банковской сфере 

Менеджмент и маркетинг в 

банковской деятельности 

 

 

Bank marketing 

Improving marketing activities 

in the banking sector 

Management and marketing in 

banking 

5 

КП ТК 

 

Банктік аудит 

Қаржылық бақылау 

және аудит  

Ішкі аудит        

 

Банковский аудит 

Финансовый контроль и аудит 

Внутренний аудит 

Bank audit 

Financial control and audit 

Internal audit 

5 

КП ТК 

Қаржылық 

технологияларды 

цифрландыру 

Инновациялық бизнес 

Мемлекеттік жеке 

серіктестік 

 

Цифровизация финансовых 

технологий 

Инновационный бизнес 

Государственное частное 

партнерство 

Digitalization of financial 

technologies 

Innovative business 

Public private partnership 

5 

3.2 модуль бойынша барлығы/ Итого по модулю 3.2 / Total for module 3.2 15 

1 траектория : Халықаралық қаржы және несие/Траектория 1: Международные финансы и кредит/Trajectory 1: International Finance and credit  

 

Инвестиция және бизнес/ 

Инвестиции и бизнес/ Investment 

and business 

 

 

КП ТК 

Мемлекет және бизнес  

Шағын бизнесті 

ҧйымдастыру 

Кәсіпкерлік қызмет 

Государство и бизнес 

Организация малого бизнеса 

Предпринимательская 

деятельность 

Government and business 

Small business organization 

Entrepreneurial activity 

5 

КП ТК 

Шет мемлекеттердің 

салығы 

Шет мемлекеттердің 

қаржылары 

Шет мемлекеттердің 

салық жҥйелерінің 

ерекшеліктері 

 

 Налоги зарубежных стран 

Финансы иностранных 

государств 

Особенности налоговых 

систем иностранных 

государств 

 

 

Taxes of foreign countries 

Financing of foreign countries 

Features of tax systems of 

foreign countries 

 

 

 

 

5 

КП ТК 
Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелендіру 

Финансирование и 

инвестиционное кредитование 

 

Financing and investment 

lending 

 

5 



17 

 

Мҥлікті және бизнесті 

бағалау 

Инвестиция негіздері 

 

Оценка имущества и бизнеса 

Основы инвестиций 

Property and business 

valuation 

Fundamentals of investment 

1 траектория бойынша/ по 1 траектории/ On 1 trajectory 15 

2 траектория: Банктегі қаржылық операциялар/Траектория 2: Финансовые операции в банке/Trajectory 2: Financial transactions in a Bank 

Банк және есеп/Банк и отчет/Bank 

and report 

 

 

 

 

 

КП ТК 

Ҧлттық банктің 

қызметің ҧйымдастыру 

Банктегі есеп және 

есептілік 

Коммерциялық 

банктегі қаржылық 

есебін талдау 

Организация деятельности 

Национального банка 

Учет и отчетность в банке 

Анализ финансовой 

отчетности в коммерческом 

банке 

 

Organization of the National 

Bank's activities 

Accounting and reporting in 

the bank 

Analysis of financial 

statements in a commercial 

bank 

 

5 

КП ТК 

Банктегі есеп және 

аудит 

Екінші деңгейдегі 

банктегі ішкі аудит 

Компанияның 

қаржылық есептілігі 

Бухгалтерский учет  и аудит в 

банке 

Внутренний аудит в банке 

второго уровня 

Финансовая отчетность 

компании 

Accounting and audit in the 

Bank 

Internal audit in a second-tier 

bank  

Financial statements of the 

company 

 

5 

 

КП ТК 

Вексельдік несиелер 

Банктің вексельдермен 

операциялары және 

есебі 

Мемлекеттік және 

бағалы қағаздар 

Вексельные кредиты 

Операции и учет банка с 

векселями 

Государственные и ценные 

бумаги 

Promissory note loans 

Bank transactions and 

accounting with promissory 

notes 

Government and securities 

5 

2 траектория бойынша/ по 2 траектории/ On 2 trajectory 15 

Бейіндеуші пәндер (КП) циклі бойынша: По циклу профилирующих дисциплин (ПД) :According to the cycle of profile disciplines (PD) : 60 

ЖБП+БП+КП/  ООД+БД+ПД / CS+ BD+ PD 228 
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4. Қорытынды аттесттау модулі/Итоговый модуль аттестирования/Final certification module 

Дипломдық жҧмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру/ Защита дипломной работы (проекта) или сдача  комплексного экзамена/Defense of a thesis (project) 

or passing a comprehensive exam 
12 

 

 

Барлығы/Всего/Total: 240  
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Ф-19-06/06 

1.3. Білім беру бағдарламасындағы пәндердің оқыту нәтижелерімен ҥйлестірілу матрицасы 

Пәндер атауы ON 1 ON 2 ON 3 ON 4 ON 5 ON 6 ON 7 ON 8 ON9 ON10 ON11 ON12 ON13 ON14 ON15 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 
 + + +            

Шетел тілі       + +        

Қазақ (Орыс) тілі       + +        

Дене шынықтыру      +          

Әлеуметтану/ Саясаттану +  + +   +      +   

Мәдениеттану/Психология    + +   +    +     

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

       + 
 

+ 

      

Философия +  + +            

Имиджеология     +    + + +     

Экономикалық теория     +     +  +    

Оқу практика      +   +      + 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері 
+      +      +   

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың ӛзекті 

мәселелері 

+ +    +      
  

 
 

Макроэкономика            + +  + 
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Қаржыға кіріспе     +     +  +    

Бухгалтерлік есеп         +   + +   

Ақша.Несие.Банктер     +    + +  +    

Менеджмент 
   +      +  +    

Халықаралық экономика 
        + +  + +   

Мемлекеттік қаржылар 

статистикасы 
         +  +   + 

Банк және банктік қызмет 
    +    +     + + 

Кәсіпорын экономикасы 
    +     +  +   + 

Экономикалық саясат 
  +   +      +   + 

Экономикалық ілімдер тарихы 
+ +         +     

Микроэкономика          +  +    

Бизнесті ҧйымдастыру   +      + +     + 

Сақтандыру нарығы 
    +    +       

Салық  ісі 
         +  + +   

Кәсіпорынның қаржы-

экономикалық талдауы 
    +    +   +   + 

Мемлекеттік бюджет 
    +     +    + + 

Салық есебі 
         +  + +   

Аудит 
        +   +   + 



21 

 

Қаржылық нарықтар мен 

делдалдар 
    +    + +     + 

Қаржылық талдау 
    +       + +   

Корпоративтік қаржы     +       +   + 

Қаржылық менеджмент 
         +   +   

Бағалы қағаздар нарығы +      +  +   +    

Ӛндірістік ҥзіліссіз практика +      +       + + 

Ӛндірістік 

практика/Дипломалды 

практика 

+      +     
  

+ 
+ 

Банктік маркетинг 
        +   +    

Банктік аудит     +    +       

Қаржылық технологияларды 

цифрландыру 
    +   +   + 

+  
 

 

Мемлекет және бизнес 
      +  +     + + 

Шет мемлекеттердің салығы 
    +  +  +   +    

Инвестицияларды 

қаржыландыру және 

несиелендіру 

    +    
+  +   

+ 
+ 

Ҧлттық банктің қызметін 

ҧйымдастыру 
    +   + 

     + + 

Банктегі есеп және аудит     +    +       

Вексельдік несиелер     +        +   
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Ф-19-06/07 

1.4. Білім беру бағдарламасы  пәндерінің оқыту нәтижелері мен сипаттамалары 

Пәннің атауы Сипаттама 
Оқыту нәтижелерінің  

коды  

 

 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Казакстанның казіргі заман тарихы - тарихи кезеңдер туралы шынайы, толық білім 

беру, мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы, ондағы тарихи-мәдени 

ҥдерістердің ҥздіксіздігі мен сабақтастығы, Ҧлы Дала аумағындағы мемлекеттілік 

пен ӛркениеттердің эволюциясына,  тарихтың сабақтары мен заңдарын тҧтастай 

және объективті тҥрде қарастыруды кӛздеген қазіргі Отан тарихының ғылыми-

негізді тҧжырымдамасын жасауға білім алушылардың назарын аудару. 

ON 2 

ON 3 

ON 4 

 

Шетел тілі 

Шеттілдік  білім беру ҥдерісінде студенттердің  мәдениетаралық- коммуникативтік  

қҧзіреттерін  жеткілікті және базалық, стандарттық  деңгейлерінде  қалыптастыру 

болып табылады. 

ON 7 

ON 8 

 

Қазақ (орыс) тілі 

Оқу циклы пәні ретінде орыс тілі курсы университеттің қазақ бӛлімшелерінің 

студенттеріне арналған. Қазіргі жаһандану жағдайында шет тілдері қоғамның 

зияткерлік әлеуетін қалыптастырудың тиімді қҧралы мәртебесін алады. 

 

ON 7 

ON 8 

 

Дене шынықтыру 

Пәннің мақсаты студенттердің физикалық дайындығын қамтамасыз ету, болашақ 

еңбек қызметінде физикалық жҥктемелерді, жҥйке-психикалық кернеулерді және 

қолайсыз факторларды тҧрақты ауыстыру болып табылады, сондай-ақ дене 

тәрбиесіне оң эмоционалдық қарым-қатынас жасау, оған деген қажеттілікті 

қалыптастыру, салауатты ӛмір салтына мақсат қою, физикалық жетілдіру.  

ON 6 

 

 

Әлеуметтану /Саясаттану 

Білім алушылар саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуындағы негізгі кезеңдерді, 

Қазақстандағы саяси ойдың тарихын, қоғамдық ӛмір жҥйесіндегі саясатты 

зерттейді. Мемлекет және азаматтық қоғамның байланысын анықтайды. Пән адам 

мен қоғам жӛніндегі ғылымдардың ішінен, әлеуметтік дҥние, тҧлғаның әлеуметтік 

ӛзара қатынастары жӛніндегі ғылым-әлеуметтану маңызды орынды иеленеді.  

ON 1 

ON 3 

ON 4 

ON 7 

ON 13 
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Мәдениеттану /Психология 

Студенттерге мәдениеттің мәнін және қызметін анықтау ыңғайларының 

кӛптҥрлілігін, мәдениетті аксиологиялық, ӛркениеттік, қҧрылымдық, 

антропологиялық, экономикалық мәдени бағыттарын тҥсіндіреді. Психологиялық 

қҧбылыстарды жҥйелі талдау іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру негізінде 

олардың психологиялық ойлауын дамытуды, сонымен қатар, болашақ 

мҧғалімдердің психологиялық даярлығын кҥшейтуге мҥмкіндік береді. 

ON 3 

ON 4 

ON 7 

ON 11 

 

 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды әр тҥрлі 

салалардағы кәсіби қызметте, ғылыми және тәжірибелік жҧмыс ҥшін, ӛздігінен 

білім алу және басқа да мақсаттарда пайдалануда студенттердің кәсіби және 

тҧлғалық қҧзыреттіліктерін игеру мҥмкіндік береді. Курс тәжірибелік мақсатымен 

қатар, білім беру және тәрбиелік мақсаттарда, студенттердің ой-ӛрісін кеңейтуде 

жалпы мәдениеті мен білімділігінің ӛсуін іске асырады. 

ON 8 

ON 9 

 

 

Философия 

Философияның қазіргі заманғы маман дайындау жҥйесіндегі рӛлі, оның зерттеу 

объектісі – адам және оның табиғатпен, қоғаммен арақатынасы арқылы 

анықталады. Философия адамның кӛзқарастық, адамгершіліктік және ӛмірмәндік 

қҧндылықтарын қалыптастырады. 

Философия курсы негізгі даму кезеңдері, қазақ халқының философиялық ойының 

ерекшеліктері туралы білім алады. Философияның негізгі мәселелермен, 

ҧғымдарымен және категорияларымен танысады. 

ON 1 

ON 3 

ON 4 

 

Имиджеология 

Табиғи ресурстарды ҧтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғаудың 

заманауи әдістері туралы теориялық және практикалық білімдерді қалыптастыра 

отырып, экономиканы, кәсіпкерлік іс-әрекеттерді, кәсіпкерлік қызметтің 

тҥрлерін, экологиялық білім, білік пен дағдыларды қоршаған ортамен 

қалыптастырудың теориялық негіздерін оқып ҥйренеді. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы азаматтығын жҥйелі тҥрде білу арқылы сыбайлас жемқорлық саласындағы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы дҥниетаным мен қҧқықтық мәдениетті 

қалыптастырады. 

ON 5 

ON 9 

ON 10 

ON 11 

 

Экономикалық теория 

Пәннің мақсаты  экономикалық субъектілердің мінез-қҧлық заңдылықтары және 

микро және макро деңгейлердегі экономикалық қызмет ету механизмі туралы 

студенттерге қазіргі заманғы экономикалық ҧғымдар мен модельдердің теориялық 

дамуы туралы жалпы тҥсінік беру, студенттердің тауарлар мен ресурстардың 

нақты нарықтарындағы жағдайды, баға деңгейінің және ақша ҧсынысының 

қозғалысын талдаудың практикалық дағдыларын меңгерту, микро және 

ON 5  

ON 10 

ON 12 
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макроэкономикалық деңгейде проблемалық жағдайларды анықтау, қазіргі 

экономикалық ойдың қалыптасуы мен эволюциясын қарастыру. 

 

Оқу практика 

Оқу орындарының қызметі туралы ақпарат жинайды және білім алушының кәсіби 

қызметін дамытады. Жаңартылған бағдарлама бойынша білім мазмҧнын 

анықтайтын нормативтік қҧжаттарды талдайды. Болашақ мамандықтың 

практикалық негіздерін меңгеру дағдыларын қалыптастырады. Эмпирикалық 

материалдарды жинайды, жинақтау дағдыларын дамытады. Қҧрылымдау, білімді 

жҥйелеу және оларды әртҥрлі тәсілдермен таныстыру дағдыларын дамытады. 

Ашық сӛйлеу дағдыларын дамытады, баяндаманы ҧсынады. 

ON 6 

ON 9 

ON 15 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім жҥйесін қалыптастыру және осы қҧбылысқа 

қатысты азаматтық ҧстаным негізінде дамыту. Кҥнделікті тәжірибеде 

адамгершілік сана қҧндылықтарын сезіну және адамгершілік нормаларын сақтау; 

адамгершілік-қҧқықтық мәдениеттің деңгейін кӛтеру бойынша жҧмыс; сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу ҥшін рухани-адамгершілік механизмдерді қолдану; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру 

ON 1 

ON 7 

ON 13 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

ӛзекті мәселелері 

Қазақстан Республикасы аумағында ӛмір сҥрген, қазірде ӛмір сҥріп жатқан қазақ 

және басқа да халықтардың рухани жаңғыруын басшылыққа алады. Отаршылық 

кезінде дағдарысқа ҧшыраған рухани саланы қайта жаңғырту бҥгінгі кҥннің ӛзекті 

мәселесінің бірі. Сол себепті, аталған курс ежелдегі қазіргі кҥнге дейінгі Ҧлы 

Далада орын алған рухани саладағы оқиғаларды, қҧбылыстарды, фактілерді, 

ҥдерістерді, тарихи заңдар мен заңдылықтарды аша отырып, оларды тығыз 

байланыста тҧтас қарастырады және болашаққа бағдар береді.   

ON 1 

ON 2 

ON 6 

 

Макроэкономика 

Білім аулышылар макроэкономика туралы білімді елдің ҧлттық экономикасының 

жҧмыс істеуі мен дамуын зерттейтін, экономиканың ең ӛзекті проблемаларын, 

мемлекеттің экономикалық саясатының қоғамның экономикалық ӛміріне әсерін, 

тауарлар мен ресурстар нарығындағы жағдайларды талдау дағдыларын зерттейтін 

ажырамас жҥйе ретінде білімді қалыптастырады. 

ON 12 

ON 13 

ON 15 

 

Қаржыға кіріспе 

Қаржының мәні мен функцияларын, қаржы жҥйесінің қҧрамы мен мазмҧны; 

қаржылық фискалдық және монетарлық саясат жағдайындағы қаржылық басқару, 

қаржы нарығы және қаржы делдалдарының қызметтерін, сақтандыру ҧйымдары 

мен халықаралық қаржы институтарының дамуы және қазіргі жағдайда 

студенттердің бойына қаржыны басқарудың практикалық дағдыларын 

қалыптастырады. 

ON 5 

ON 10 

ON 12 
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Бухгалтерлік есеп 

Студенттер Қазақстан Республикасының ҧйымдарындағы бухгалтерлік есеп 

әдістері мен әдістемелері бойынша білімдерін игереді. Есеп саясаты туралы іргелі 

білімдерді, бухгалтерлік қадағалау объектілерін есепке алу әдістемесін, 

аналитикалық және синтетикалық есепке алу жҥйесіндегі кӛрсеткіштерді 

қалыптастыру әдістерін, бухгалтерлік есепті қҧқықтық реттеу аспектілерін игереді.  

ON 9 

ON 12 

ON 13 

 

 

Ақша.Несие.Банктер 

Студенттер арасында ақшаның мәні мен формаларының эволюциясы, ақша 

айналымын ҧйымдастырады, несиелік қатынастардың генезисі, несиелік және 

банктік жҥйелердің жҧмыс істеу принциптері саласындағы жалпы мәдени 

қҧзыреттіліктерді қалыптастырады, практикалық есептеу дағдыларын меңгереді.  

ON 5 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

 

Менеджмент 

Қазіргі заманғы менеджменттің негізгі принциптері мен әдістері туралы білімдер 

кешенін қалыптастырады, басқару іс-әрекетінің әр тҥрлі тҥрлерін жҥзеге 

асырудың, менеджмент пен жобалау жҥйелерін талдаудың нақты дағдыларын 

дамытады, сонымен қатар менеджмент теориясын дамытудың тарихи 

алғышарттары, болашақ менеджерлердің кәсіби қҧзыреттіліктері мен дағдыларын 

қалыптастырады.  

ON 4 

ON 10 

ON 12 

 

Халықаралық экономика 

Мемлекеттік сипаттағы әртҥрлі экономикалық субъектілердің тауарлар мен 

қызметтердің, капиталдың, жҧмыс кҥшінің және технологияның халықаралық 

алмасуы, мемлекеттердің тиімді сыртқы экономикалық саясатын жҥзеге асыру, 

мемлекетаралық және ҥкіметаралық келісімдер мәселелерін қарау саласындағы 

ӛзара іс-қимылы. Халықаралық экономикалық қатынастардың рӛлі мен мәнін 

тҥсіне отырып, халықаралық экономиканың даму заңдылықтарын тҥсіну 

әдістеріне иелік ету. 

ON 9 

ON 10 

ON 12 

ON 13 

Мемлекеттік қаржылар 

статистикасы 

Пәнді оқып-ҥйренудің мақсаты - статистика әдістері саласындағы білімді 

тереңдету және студенттерге қаржы саласында есептеулер, талдау және болжау 

жҥргізу ҥшін қажетті біліктілікті алу. Ол мемлекеттік бюджеттің, салық салудың, 

ақша айналысының, бағалардың, бағалы қағаздардың, сақтандырудың, 

кәсіпорындардың қаржысының статистикасының кӛрсеткіштерін есептеу мен 

талдауға ҥйретеді. Мемлекеттік бюджетті, ақша массасын пайдалану тиімділігін 

талдау, баға динамикасын бағалау ҥшін статистикалық әдістер қолданылады. 

ON 10 

ON 12 

ON 15 

Банк және банктік қызмет Бҧл пән банктік қызметті ҧйымдастырудың негіздері мен ерекшеліктері туралы 

ақпарат беруге бағытталған. Курсты оқу банк заңнамасының негіздерін терең 

игеруге мҥмкіндік береді. Коммерциялық банктердің негізгі операцияларын 

бағалау және талдау дағдыларын дамытады, есептер алуды және банктердің 

ON 5 

ON 9 

ON 14  

ON 15 
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қаржылық кӛрсеткіштерінің ӛзгеруін болжайды. 

 

Кәсіпорын экономикасы 

Кәсіпорында болатын негізгі категориялар, экономикалық қҧбылыстар мен 

процестер, кәсіпорынның ресурстық базасының сипаттамалары (негізгі капитал, 

айналым капиталы, оның ішінде шикізаттық және отын-энергетикалық ресурстар, 

еңбек әлеуеті), кәсіпорынның әртҥрлі ресурстарының пайдаланылуын бағалау 

кӛрсеткіштерінің экономикалық мазмҧны, қолдану саласы қарастырылады. 

Кәсіпорынның тиімділігі мен оның бәсекеге қабілеттілігін есептеудің 

экономикалық кӛрсеткіштері анықталады.  

ON 5 

ON 10 

ON 12 

ON 15 

 

Экономикалық саясат 

Студенттер әр тҥрлі деңгейдегі шаруашылық жҥргізуші субъектілердің 

экономикалық менеджменті заңдылықтарын зерттейді; негізгі экономикалық 

тҥсініктер мен категорияларды ашып кӛрсетеді; экономикалық жҥйелердің қызмет 

ету тетіктерін талдау, жалпы ҧлттық экономиканың және жеке фирманың 

(кәсіпорынның) қызметін зерттейді; қазіргі нарықтық экономиканың жҧмыс 

істеуінің жаһандану тетіктерін біледі.  

ON 3 

ON 6 

ON 12 

ON 15 

Экономикалық ілімдер тарихы 

Экономикалық теориядағы экономикалық идеялар мен кӛзқарастарды жҥйелеудің 

негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы студенттердің тҥсініктерін 

қалыптастыру, экономикалық ӛмір тәжірибесі мен кӛрнекті экономистердің 

шығармашылық мҧрасының қолданбалы экономикалық пәндерін зерттеу ҥшін 

маңызды.  

ON 1 

ON 2 

ON 11 

 

Микроэкономика 

Экономикалық қҧбылыстар мен процестерді микродеңгейде зерттеу әдістемесі мен 

қҧралдарын меңгереді; микро деңгейдегі экономикалық процестердің дамуын, 

нарықтардың жҧмыс істеуін, шаруашылық жҥргізуші субъектілердің қызметі мен 

мінез-қҧлқын талдау қабілеттерін игереді; экономикалық деңгей субъектілерінің 

қызметін сипаттайтын кӛрсеткіштердің заманауи жҥйесін қҧру, есептеу және 

талдау негіздерін меңгереді.  

ON 10 

ON 12 

Бизнесті ҧйымдастыру 

Бизнесті ҧйымдастырудың қағидаларын, әдістері мен әдістерін оқып ҥйрену, 

кәсіпкерлік қызметті дамытуға қажетті экономикалық, әлеуметтік және қҧқықтық 

жағдайларды анықтау. Кәсіпкерліктің ҧйымдасты-рушылық қҧрылымдары, 

кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу, бизнестің экономикалық ақпараттық 

жҥйелері туралы тҥсінікке ие болу. 

ON 3 

ON 9 

ON 10 

ON 15 

Сақтандыру нарығы 
Сақтандырудың мәні, қҧрылымы, саласы ретіндегі функциялары, сақтандыру 

нарығы және оның қатысушылары, сақтандыру ӛнімдері, сақтандырушының 

ON 5 

ON 9 
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қызметіне қажетті дағдылар мен практикалық дағдылар туралы білімдер мен 

тҧрақты идеялар жҥйесін қалыптастыру. 

 

 

 

Салық ісі 

Салық салу негіздері, Қазақстан Республикасындағы салықтар мен алымдарды 

есептеу тәртібі, ҧйымның салық міндеттемелерін орындау және жоспарлау туралы 

білім орнын қалыптастырады. 

ON 10 

ON 12 

ON 13 

Кәсіпорынның қаржы-

экономикалық талдауы 

Қаржылық-экономикалық талдаудың ҧйымдарды басқарудың маңызды функциясы 

ретінде аналитикалық, креативті ойлауды қалыптастырады, экономикалық 

талдаудың негізгі әдістерін тҥсіну және оларды дамыту мен басқару шешімдерін 

қабылдау процесінің әр тҥрлі кезеңдерінде қолданады, талдаудың практикалық 

дағдыларын алу және ӛндірістік, экономикалық, қаржылық және инвестициялық 

қызметтің әр тҥрлі бағыттарын бағалау ҧйымдастырады.  

ON 5 

ON 9 

ON 12 

ON 15 

 

 

 

 

Мемлекеттік бюджет 

Қаржы қатынастарын ҧйымдастырудың формалары мен әдістерінің ӛзара 

байланысын және ӛзара әрекеттесуін, оларды қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

дамуының тҥрлі кезеңдерінде қолдану әдістерін, сондай-ақ бюджеттерді қҧруға,  

қарастыруға, бекітуге және орындауға ҥйрету негізінде студенттерге қаржылық 

категорияларды игеруге теориялық және практикалық дайындықты қамтамасыз 

ету. 

ON 5 

ON 10 

ON 14 

ON 15 

 

Салық есебі 

Салық салу мақсатында кірістерді, шығыстарды және пайдаларды салықтық 

есепке алудың әдістемесі мен ҧйымдастырудың теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларының болашақ мамандарын қалыптастыру және оларда жинақталған 

ақпаратты жинақтау. 

ON 10 

ON 12 

ON 13 

 

Аудит 

Аудиттің мәні, Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызметті 

ҧйымдастырудың тҧжырымдамалық тәсілдері, аудиторлық қызмет жіктемесі және 

аудиторлық қызмет стандарттары туралы тҥсінік алу; аудиторлық қызметті 

реттейтін нормативтік қҧжаттармен жҧмыс жасау бойынша білім алу және 

дағдыларды дамыту; аудитордың кәсіби этика стандарттары туралы тҥсінік алу; 

бухгалтерлік (қаржылық) есеп беру аудитін жоспарлау мен ҧйымдастырудың 

практикалық дағдыларын қалыптастыру.  

ON 9 

ON 12 

ON 15 

 

Қаржылық нарықтар мен 

делдалдар 

«Қаржы нарығы және делдалдар» курсының басты мақсаты болып қазіргі заманғы 

қаржылық нарықтағы операцияларды тиімді басқару методологиясымен маман 

тындаушыларды меңгеру болып табылады. Студенттер жағдайды талдау және 

ON 5 

ON 9 

ON 10 
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тәуекелдерді басқару бойынша шаралар қабылдауды; қаржы нарығының 

аппаратын басқару әдістерін қолдану және пайдалануды; Қазақстан 

Республикасында қаржы нарығының жҧмыс істеуі мен дамуының теориялық 

аспектілерін зерделеуді; Қазақстанның бағалы қағаздар нарығын дамыту 

проблемаларын анықтауды меңгереді.  

ON 15 

 

Қаржылық талдау 

Қаржылық тәуекелдерді, қаржылық активтердің қҧнын, компанияның фундаменталды 

қҧнын бағалау әдістерін талдайды, компания қызметінің нәтижелеріне, қаржылық 

ақпарат пен қаржылық талдаудың қолданылуына әсер етудің негізгі қаржылық 

тҧтқаларын кӛрсетеді. 

ON 5 

ON 12 

ON 13 

 

 

Корпоративтік қаржы 

Корпорацияның  қаржылық  механизмінің  теориясы  мен тәжірибесін білу 

(қаржылық ресурстарды, ақша қаражаттары мен олардың кӛздерін қолдану, бӛлу, 

қҧрумен байланысты қаржылық қатынастарды басқару тҥрлерін, нысандарын және 

әдістерін),корпорацияның қаржылық жағдайын бағалай білу қажет. Стратегиялық, 

ағымдағы және оперативтік қаржылық жоспар мен болжамды қҧрай білу қажет.  

ON 5 

ON 12 

ON 15 

 

Қаржылық  менеджмент 

Пәннің мақсаты - қаржылық менеджмент, активтерді басқару, меншікті капиталы 

мен міндеттемелерін, компания қҧнын бағалау тәсілдері мен әдістерін, сондай-ақ 

бағалы қағаздар портфолиосын, компанияның қҧнын, компанияның 

инвестициялық жобасын, тәуекелдер мен ақша ағындарын басқару дағдылары 

бойынша теориялық, әдістемелік және практикалық білім мен дағдыларды 

қалыптастыру. 

ON 10 

ON 13 

 

 

Бағалы қағаздар нарығы 

Пәнді оқу барысында студенттердің қор нарығының, биржалық сауданың және 

биржалық қызметтің іске асу саласында білім алуға бағытталған. Сонымен қатар, 

бағалы қағаздардың негізгі тҥрлері, оларды сату-сатып алу ерекшеліктері және 

олардың бағасы мен табыстылығына әсер етуші факторлары, биржалық 

кҥйреулердің себептері және Қазақстан Республикасының қор нарығының 

ерекшеліктері  зерттеледі. 

ON 1 

ON 7 

ON 9 

ON 12 

 

Ӛндірістік ҥзіліссіз практика 

Тәжірибенің мақсаты - студенттің теориялық курсты игеру нәтижесінде алған 

білімдері мен дағдыларын бекіту, ҧйымды басқару саласында қажетті практикалық 

білімдер, біліктер мен дағдыларды алу, басқару саласындағы қҧзыреттіліктерді 

қалыптастыру, кәсіптік бағдарланған (арнайы) ҧйымдағы қаржылық активтерді 

бӛлу. Практика студенттердің жалпы мәдени және кәсіби қҧзыреттіліктерін 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

ON 1 

ON 7 

ON 14 

ON 15 
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Ӛндірістік практика/Дипломалды 

практика 

Дипломалды тәжірибе мақсаты білім алушылардың ҧйым қаржы саласындағы 

оның пәндік және функционалдық бағыттары бойынша алған теориялық 

білімдерін бекіту, кеңейту және тереңдету, ӛзіндік жҧмыстардың практикалық 

дағдыларын игеру, алған білімдерін кәсіпорынның (ҧйымның) нақты мәселелерін 

шешуде қолдана білу қабілеттілігін әзірлеу  және басқару шешімдерін қабылдау 

дағдыларын дамыту болып табылады. 

ON 1 

ON 7 

ON 14 

ON 15 

 

Банктік маркетинг 

Студенттер банктік қызметтер нарығында тиімділік пен бәсекеге қабілеттілікті 

арттыруға ықпал ететін коммерциялық банктердің маркетингтік қызметінің 

мазмҧны мен маңызды бағыттарын зерттейді; коммерциялық банктегі 

маркетингтік араласудың негізгі элементтері; маркетингті жоспарлау және 

маркетингтік зерттеу процесін меңгереді.  

ON 9 

ON 12 

 

Банктік аудит 

Несиелік мекеменің бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігінің сенімділігін 

және оның операцияларының Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына және Қазақстан Республикасы Орталық банкінің нормативтік 

қҧқықтық актілеріне сәйкестігін белгілеу; банк жҥйесінің тҧрақтылығын 

қамтамасыз ету; салымшылар мен кредиторлардың мҥдделерін қорғау. 

ON 5 

ON 9 

 

 

Қаржылық технологияларды 

цифрландыру  

Қаржылық қызметтерді дамытудың жаңа ҥрдістерін зерделеу. Ақпараттық-

компьютерлік технологияда цифрландыруды қолдану. Компьютерлік 

бағдарламалауды ҥйрену, қаржы жҥйесінің барлық деңгейлерінде тиімді және 

дәйекті басшылықты қамтамасыз ету, қаржылық басқарудың функционалды 

процедураларын бақылауды жақсарту. 

ON 5 

ON 8 

ON 11 

ON 12 

 

Мемлекет және бизнес 

Мемлекет пен бизнестің қарым-қатынасының проблемалары туралы білімді 

жеткілікті деңгейде қамтамасыз етеді және осы қатынастарды жетілдіру 

мәселелерін шешудің ең тиімді әдістерін және қҧралдарын таңдауға ҥйретеді. Бҧл 

міндеттердің сипаты мен кҥрделілігі негізінен белгілі бір кезеңде мемлекеттің 

экономикалық саясатының бағытына және аралас экономикада оны жҥзеге асыру 

әдістерін анықтауға байланысты.  

ON 7 

ON 9 

ON 14 

ON 15 

Шет мемлекеттердің салығы 

Студенттердің шет елдердің салық жҥйелерін қҧру ерекшеліктері туралы, шет 

елдердің салық саясатының негізгі бағыттары туралы, олардың салық 

ауыртпалығының деңгейі туралы, салық жҥйелерін реформалау тәжірибесі туралы, 

ON 5 

ON 7 

ON 9 

ON 12 
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сондай-ақ Қазақстан Республикасында салық салуда шетелдік тәжірибені қолдану 

мҥмкіндіктерін тҥсіну туралы тҧтас тҥсінік қалыптастыру. 

 

Инвестицияларды қаржыландыру 

және несиелендіру 

Инновациялық қызметті қаржыландыру мен несиелеуді ҧйымдастырудың 

теориясы мен заманауи тенденциялары туралы теориялық білімдер жҥйесін ҧсыну, 

инновациялық процестерде қаржылық менеджмент әдістерін қолдану бойынша 

практикалық дағдылар мен дағдыларды алу, ҧйымдардың мақсаттарына жету ҥшін 

инновацияларды қаржыландыру және несиелеу саласындағы басқарушылық 

шешімдерді жҥзеге асыру қҧзыреттерін дамыту. 

ON 5 

ON 9 

ON 11 

ON 14 

ON 15 

 

 

Ҧлттық банктің қызметін 

ҧйымдастыру 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі орталық банк ретінде ақша-несие және 

валюта саясатын анықтайды. Оның қызметінің басты мақсаты пайда табу емес, тек 

ақша-несие саясатын жҥргізуге және еліміздің банк жҥйесіне жетекшілік етуге 

бағытталады. 

ON 5 

ON 8 

ON 14 

ON 15 

Банктегі есеп және аудит 

Банктегі бухгалтерлік есеп банктердің қаржылық жағдайын сипаттап және 

басқару-шылық шешімді қабылдау ҥшін негіз бола отырып, тҧтынуды, таратуды, 

айналысты кӛрсетіп беру.  

ON 5 

ON 9 

 

 

Вексельдік несиелер 

Вексель айналысының ғылыми және практикалық негіздерін оқып біліп, оны іс 

жҥзінде жан жақты қолдану банк қызметкерлеріне, қор біржаларының 

мамандарына, сондай ақ кәсіпорындардағы қаржы бӛлімдерінің қызметкерлеріне 

қажет. 

 

ON 5 

ON 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%88%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Ф-19-06/08 

2. ОҚУ ҤДЕРІСІН ҦЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ӘДІС ТӘСІЛДЕРІ 

2.1. Оқу  ҥдерісін ҧйымдастыру кестесі 

Семестр 
1  

семестр 

2 

 семестр 

3 

 семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 
Барлығы 

Теориялық оқыту 
30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 20 кр 20 кр 8 кр 228 кр 

15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 10 апта 10 апта 
 

110апта 

Сессия 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 2 апта 2 апта 
 

22апта 

Кәсіби 

практика 

Оқу  2 кр        
 

2 кр 

Ӛндірістік (ҥзіліссіз)  
 

/2 кр /2 кр /2 кр /2 кр   
 

8 кр 

Ӛндірістік 

практика/Дипломалды 

практика 

     
 

 
 

8кр 8 кр 

Қорытынды аттестация 
       

 
12кр 12 кр 

        7 апта 7 апта 

Демалыс 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 1 апта 1 апта 
 

50апта 

Семестр 
30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 

 
240 кр 

22 апта 30 апта 22 апта 30 апта 22 апта 30 апта 13 апта 13 апта 15 апта 197 апта 

Оқу жылы 
60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240 кр 

52 апта 52 апта 52 апта 41 апта 197 апта 
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Ф-19-06/09 

 2.2. Оқытудың әдістері мен қҧралдары 

 

Технологиялық карта 

 

№ Қҧзыреттер Оқыту формалары Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы әрекеті 

(әдісі) 

Бақылау формалары Меңгеру 

нәтижесі 

1 КҚ 1;  

КҚ 2;  

КҚ 3;  

КҚ 4;  

КҚ 5;   

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Курстық жҧмыс бойынша 

семинар. 

4. Практикалық курс 

бойынша семинар. 

5. Практикалық жҧмыстар. 

6. Оқытушы басшылығымен 

жҧмыс. 

7. Ӛзіндік жҧмыс. 

8. Ӛндірістік практика. 

9. Тәжірибелік зерттеулер. 

10. Жоба бойынша 

жҧмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2.Практикалық 

сабақтар. 

3. Мастер класс. 

4. Ӛндірістік жҧмыстар. 

 

 

1. IT әдісі; 

кітапханадан, 

Интернет желісіндегі 

материалдар 

ды іздеу. 

2.Әдебиеттерді шолу. 

3. Кәсіби дағдыларға 

жаттығу. 

4. Қажетті зерттеулер 

жҥргізу және эссе, т.б. 

жазу. 

1. Тест 

(психологиялық тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Талдау (мәтінді 

және басқа да 

мәліметтерді). 

5. Эссе. 

6. Практика 

тапсырмалар 

7. Жҧмыс нәтижелерін     

    қорғау. 

Білім: 
- білу; 

- тҥсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 
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Ф-19-06/10 

 
 3. Оқыту  нәтижелерін бағалау  

3.1. Оқыту  нәтижелерін бағалау критерийлері 

Деңгейлер Критерийлер 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Білу білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын және оны 

қайта айтып беретінін 

кӛрсетеді. 

 білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын толықтай 

кӛрсете алмайды. 

білім алушы меңгерілген оқу 

материалдарын шектеулі 

есте сақтағанын кӛрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын ӛте аз 

мӛлшерде есте 

сақтағанын кӛрсетеді. 

білім алушы 

меңгерілген оқу 

материалдарын мҥлде 

есте сақтамағанын 

кӛрсетеді. 

Тҥсіну білім алушы оқу 

материалдарын толық 

тҥсінгендігін кӛрсетеді. 

білім алушы оқу 

материалдарын аз 

мӛлшерде тҥсінгендігін 

кӛрсетеді. 

білім алушы оқу 

материалдарын 

шектеулі/жартылай 

тҥсінгендігі туралы 

мағлҧмат береді. 

білім алушы оқу 

материалдарын толықтай 

тҥсінбегендігі туралы 

мағлҧмат береді. 

білім алушы оқу 

материалдарын мҥлде 

тҥсінбегендігі туралы 

мағлҧмат береді. 

Қолдану оқу материалын 

тҥсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда 

пайдалануды толық 

кӛрсетеді. 

оқу материалын 

тҥсінумен жаңа 

жағдаяттарда оны толық 

пайдалана алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі/шала тҥсінумен 

жаңа жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

оқу материалын шектеулі 

тҥсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда толықтай 

пайдалана алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын оны 

жаңа жағдаяттарда 

мҥлдем пайдалана 

алмайтынын кӛрсетеді. 

Талдау оқу материалын/ 

тапсырманы талдауды 

толық кӛрсете алады 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жҥйе 

қҧраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы аз ғана 

қателіктермен талдай 

алатынын кӛрсетеді 

(негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жҥйе 

қҧраушыны талдайды, 

т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы шектеулі/ 

жартылай талдай алатынын 

кӛрсетеді (негізгі идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жҥйе 

қҧраушыны талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы толықтай 

талдай алмайтынын 

кӛрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, 

жҥйе қҧраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы мҥлдем 

талдай алмайтынын 

кӛрсетеді. 

Бағалау оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге 
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ӛзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан толықтай  

бағалауды кӛрсетеді. 

ӛзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан аз ғана 

қателіктермен бағалай 

алатынын кӛрсетеді. 

ӛзінің жеке критерийлері т.б. 

жағынан шектеулі/жартылай 

бағалай алатынын кӛрсетеді. 

ӛзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан толықтай 

бағалай алмайтынын 

кӛрсетеді. 

қатысты, ӛзінің жеке 

критерийлері т.б. 

жағынан мҥлдем 

бағалай алмайтынын 

кӛрсетеді. 

Қҧрасты-

ру  

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмҧн, модель, 

қҧрылым, т.с.с.) 

қҧрастыруды толық 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмҧн, модель, 

қҧрылым, т.с.с.) аз ғана 

қателіктермен қҧрастыра 

алатынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмҧн, модель, қҧрылым, 

т.с.с.) шектеулі/жартылай 

қҧрастыратынын кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмҧн, модель, 

қҧрылым, т.с.с.) толықтай 

қҧрастыра алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын мҥлдем 

қҧрастыра 

алмайтынын кӛрсетеді. 

                                                                          

3.2.  Оқыту нәтижелерін  бағалаудың жалпы ережелері 

 

3.2. Оқыту нәтижелерін бағалаудың жалпы ережелері 

1. Әр пәнді (модульді) оқыту барысында меңгерілуі тиіс қҧзыреттерге қатысты соңғы нәтижелері пән оқытушысы тарапынан семестр бойы жҥйелі 

тҥрде бақыланып, бағаланып отырады. Ол ҥшін кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан алдын-ала келесі шаралар жҥзеге 

асырылады: 

1.1 Пәннің мақсаты мен міндеттеріне оқыту формаларына, оқытудың соңғы нәтижелері және меңгерілуі тиіс қҧзыреттердің ерекшеліктеріне қарай 

оқытушы мен білім алушының элементтері, оқыту әдістері және ағымдық бақылау формалары таңдалады, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

1.2 Таңдалған бақылау формаларының пәнге қатысты маңыздылықтары ескеріле отырып семестрге тиесілі 100 балдық ҧпай бақылау формаларына 

(теңдей бӛлінуі шарт емес) бӛлінеді, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

1.3 Әр бақылау формасының семестр бойы қайталану саны (кҥнделікті, әр аптада, семестрде 1, 2 немесе 3 рет т.б.) анықталады және формаға тиесілі 

ҧпай біркелкі бӛлінеді, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

2. Семестр барысында кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан келесі шаралар жҥзеге асырылады: 

2.1 Білім алушылардың бақылау формалары талаптарын семестр бойы жҥйелі тҥрде орындауы ҧйымдастырылады және орындау нәтижелері ӛз 

уақытында бағаланып отырады. 

2.2 Жеке алынған бақылаудың бағасы 1.3 бапта кӛрсетілген ҧпайдан артық бола алмайды және міндетті тҥрде орындалған жҧмыс/ меңгерілген 

қҧзырет деңгейіне байланысты максимал ҧпайдың сәйкес бӛлігін қҧрайды. 

2.3 Пәндер бойынша бақылау нәтижелері әр апта сайын білім алушымен, семестріне екі рет кафедра мәжілісінде және факультеттің оқу-әдістемелік 

кеңесінде талқыланып, білім беру сапасын жақсарту шаралары қабылданады. 

2.4 Семестр соңында білім алушының пән ішіндегі бақылау формаларының барлығы бойынша жиынтық ҧпайы анықталып, университеттің “Аралық 

аттестаттауды ҧйымдастыру және ӛткізу ережесі” талаптарына сәйкес аралық аттестацияға жіберу/жібермеу жайлы шешім қабылданады. 

2.5 Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен қҧзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық эквиваленті 

бар әріптік жҥйеге және дәстҥрлі жҥйедегі бағаларға сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін азаю арқылы және 

"қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен бағаланады. 
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2.6 "FХ" белгісіне сәйкес келетін "қаанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, білім алушы оқу пәнінің/модулдің бағдарламасын қайта ӛтпей-ақ 

қорытынды бақылауды қайта тапсыру мҥмкіндігіне ие. 

2.7 "F" белгісіне сәйкес келетін "қаанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне/модуліне қайта жазылады, оқу сабақтарының 

барлық тҥрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жҧмысының барлық тҥрлері орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады. 

["Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ҧйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 бҧйрығы. 

2.8 Білім алушылардың ҥлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды ӛткізудің тәртібін ЖОО ӛзінің академиялық 

саясатына және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстҥрлі бағалар шәкілі және ECTS (иситиэс) 

аударылған балдық-рейтингтік әріптік жҥйесі бойынша белгіленеді. 

2.9 Тілдер бойынша (шет тілі, қазақ, орыс) білім алушылардың оқудағы жетістіктері бағалаудың деңгейлік ҥлгіге және ECTS (иситиэс) дәстҥрлі 

бағалар шәкілене сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жҥйесі бойынша бағаланады. Тілді меңгеру деңгейі жалпыеуропалық шет тілді меңгерудің 

қҧзыретіне (А1, А2, В1, В2, С1, С2) сәйкес болады. 

2.10 Білім алушы ЖОО-дан келесі жағдайларда оқудан шығарылады: 

1) академиялық ҥлгермеушілігі; 

2) академиялық адалдық қағидаттарын бҧзғаны ҥшін; 

3) Ішкі тәртіп қағидалары мен ЖОО жарғысын бҧзғаны ҥшін; 

4) білім беру қызметтерін кӛрсету туралы шарттың талаптарын бҧзғаны ҥшін, оның ішінде ақылы негіздегі оқу қҧнын тӛлемеген жағдайда; 

5) ӛз еркімен. 

2.11 Білім алушы аралық аттестаттау кезінде оқу пәні (модуль) бойынша емтиханды екі реттен артық емес қайта тапсыруға жол беріледі. 

Ҥшінші рет "қанағаттанарлықсыз" бағаға сәйкес келетін FX немесе F бағасын алғанда, білім алушы қаншалықты "қанағаттанарлықсыз" бағасын 

алуына қарамастан ЖОО-дан оқудан шығарылады және осы пәнге қайтадан жазылу мҥмкіндігінен айырылады. Бҧл ретте, білім алушы ӛз қалауынша 

басқа ЖОО-ға және (немесе) басқа білім беру бағдарламаға ауысады. Білім алушы ӛз қалауынша жалпы білім беретін пәндер циклінен басқа, 

"қанағаттанарлықсыз" бағасын алған пәні мазмҧнында болмайтын басқа білім беру бағдарламасына ауысады. ЖОО-дан оқудан шығарылған білім 

алушыға ЖОО бірінші басшысы қол қойған және мӛрмен бекітілген транскрипт беріледі. Транскрипте білім алушы игерген барлық оқу пәндері және 

(немесе) қорытынды бақылау (емтихан) бойынша барлық алынған бағалар, оның ішінде "қанағаттанарлықсыз" бағаға сәйкес келетін FX немесе F 

бағалары міндетті тҥрде жазылады. [Тиісті ҥлгідегі білім беру ҧйымдары қызметінің ҥлгілік қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бҧйрығы. 

  



 



 



 

 

 

 



 



 



 


