
 
 
 

 



2 

 

 

Түсіндірме жазба 

 «7М04107-Қаржы» (ғылыми-педагогикалық) білім беру бағдарламасы ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 604 қаулысымен 

бекітілген "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 43-1-бабының 2- тармақшасына сәйкес жоғары 

оқу орынынан кейін білім беру МЖМБС, тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына (ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 

қазандағы № 595 бұйрығы), ҚР БҒМ 2018 жыл 12 қазандағы № 563 бұйрығымен бекітілген кредиттік оқыту технологиясы (өзгерістермен 

және толықтырулармен) бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережелеріне, сәйкес әзірленді. 

Қаржы (ғылыми-педагогикалық)" магистратурасының білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктерін, жұмыс берушілердің 

үміттерін, магистранттардың қажеттіліктері мен мүдделерін ескере отырып әзірленді және оқыту нәтижелеріне, білім алушылардың оқу 

жүктемесінің ең жоғары көлеміне, білім алушылардың дайындық деңгейіне және оқыту мерзіміне бағдарлана отырып, білім беру мазмұнына 

қойылатын талаптарды айқындайды. 

ББ түлектердің негізгі құзыреттерінің, олардың дайындық деңгейінің және нақты кәсіби функцияларды орындауға дайындығының 

сипаттамасын білдіреді және терең ғылыми-педагогикалық және зерттеу дайындығына ие жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар үшін 

ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған. 

"Қаржы (ғылыми-педагогикалық)" білім беру бағдарламасы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің Екінші деңгейдегі Дублин 

дескрипторларын (магистратура) дайындау деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес оқытудың қол жеткізілген нәтижелерінде көрсетілген 

игерілген құзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жекелеген модульдер немесе оқу 

пәндері деңгейінде де қалыптасады және білім алушының қабілеттерін сипаттайды:   

1) зерттеу контексінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде осы саладағы озық білімге негізделген зерттелетін салада 

дамып келе жатқан білімдер мен түсініктерді көрсету; 

2) жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте проблемаларды шешу үшін өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде 

қолдану; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және 

түсіндіруді жүзеге асыруға міндетті; 

4) мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, идеяларды, қорытындыларды, проблемалар мен шешімдерді анық және бір мәнді 

хабарлау; 

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

Білім беру мазмұнын, оқу процесін ұйымдастыру және өткізу тәсілін жоспарлауды Академия оқытудың кредиттік технологиясы 

негізінде жүзеге асырады. 

Білім беру бағдарламасы (БББ) оқытудың барлық кезеңіне оқу модульдерінің жиынтығы және дәйектілігі ретінде әзірленді және ББ 

экономика бойынша "экономика ғылымдарының магистрі" біліктілігін беру үшін қажетті құзыреттерді игеруге бағытталған модульдерді 
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қолдану білім беру бағдарламаларын жетілдіру және оқыту әдістемелерінің қолжетімділігіне қол жеткізу процесінде негіз қалаушы бағыт 

болып табылады. 

Білім беру бағдарламасы білім алушыларға пәндік, пәнаралық, психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін 

игеруге, экономика, педагогика және психология саласындағы білімдері мен түсініктерін көрсетуге, осы білімдері мен түсініктерін кәсіби 

деңгейде қолдануға мүмкіндік береді 

Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны мыналардан тұрады: 

- базалық және бейіндік пәндер циклдерін оқытуды қамтитын теориялық оқыту; 

- магистранттардың практикалық дайындығы: практикалардың, ғылыми немесе кәсіби тағылымдамалардың әртүрлі түрлері; 

- магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын ғылыми-зерттеу жұмысы; 

- қорытынды аттестаттау. 

  Білім беру бағдарламасының мазмұны цикл пәндерінен – базалық пәндерден (бұдан әрі – БП) және бейіндеуші пәндерден (бұдан әрі 

– БП) тұрады, оларға жоғары оқу орны компонентінің (бұдан әрі – ЖК) және таңдау компонентінің (бұдан әрі – ТК) пәндері енгізілген. ЖК 

компоненті мен таңдау компоненті пәндерінің тізбесін Академия айқындайды. 

ДБ циклінің көлемі 35 академиялық кредитті құрайды. 

Оның ішінде 20 академиялық кредит ЖК бөлінеді. БП циклінің көлемі білім беру бағдарламасының жалпы көлемінен 49 академиялық 

кредитті құрайды. ДҚ циклінің жоғары оқу орны компоненті "Ғылым тарихы және философиясы", "Шет тілі (кәсіби)", "Жоғары мектеп 

педагогикасы", "Басқару психологиясы" пәндерін қамтиды. 

Пәндер мен модульдердің бағдарламалары, әдетте, бірқатар білім салаларының қиылысында кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін 

пәнаралық және көп салалы сипатқа ие. 

Ғылыми-педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасы теориялық оқытумен қатар немесе жеке кезеңде жүргізілетін 

тәжірибенің екі түрін қамтиды: 

– БП цикліндегі тәжірибе-Академияда; 

– БД цикліндегі зерттеу-диссертацияны орындау орны бойынша. 

Педагогикалық практика оқыту мен оқыту әдістемесінің практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында өткізіледі. Бұл ретте 

магистранттар академия Бакалавриатында сабақ өткізуге тартылады. 

Магистранттың зерттеу тәжірибесі отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық 

жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерімен, эксперименттік деректерді өңдеу және интерпретациялаумен танысу 

мақсатында жүргізіледі. Бұл ретте зерттеу тәжірибесінің мазмұны диссертациялық зерттеудің тақырыбымен айқындалады. 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (бұдан әрі – МҒЗЖ) шеңберінде магистранттың жеке жұмыс жоспарында инновациялық 

технологиялармен және өндірістің жаңа түрлерімен танысу үшін ғылыми ұйымдарда және (немесе) тиісті салалардағы немесе қызмет 

аясындағы ұйымдарда міндетті түрде ғылыми тағылымдамадан өту көзделген. 
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Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысының қорытынды қорытындысы магистрлік диссертация (жоба) болып табылады. Магистрлік 

диссертацияның негізгі нәтижелері кемінде бір жарияланымда және (немесе) ғылыми-практикалық конференцияда бір сөз сөйлеуде 

ұсынылады. Академия магистрантқа зерттеу нәтижелерін жариялауға көмек көрсетеді. 

Қорытынды аттестаттау.Қорытынды аттестаттаудың мақсаты магистратураның білім беру бағдарламасын оқуды аяқтау бойынша қол 

жеткізілген оқу нәтижелерін және меңгерілген құзыреттерді бағалау болып табылады. Қорытынды аттестаттау ғылыми-педагогикалық 

бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде кемінде 12 академиялық кредитті құрайды және магистрлік 

диссертацияны (жобаны) жазу және қорғау нысанында өткізіледі. 

Оқыту нәтижелерін көрсететін "Қаржы (ғылыми-педагогикалық)" БББ негізінде пәндер бойынша оқу жоспарлары (жұмыс оқу 

жоспарлары, магистранттардың жеке оқу жоспарлары) және жұмыс оқу бағдарламалары (силлабустар) әзірленеді. 

"Қаржы (ғылыми-педагогикалық)"БББ бойынша оқуды аяқтаудың негізгі критерийі білім алушының магистранттың оқу және ғылыми 

қызметінің барлық түрлерін қоса алғанда, бүкіл оқу кезеңінде кемінде 120 академиялық кредитті игеруі болып табылады. 

"Қаржы (ғылыми-педагогикалық)" БББ бойынша оқуды аяқтаған және қорытынды аттестаттаудан табысты өткен адамдарға 

"экономика ғылымдарының магистрі "7М04107-Қаржы"(ғылыми-педагогикалық)" біліктілігі беріледі және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімі туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі, бітірушіге дипломға жалпыеуропалық қосымша (Diploma Supplement (диплом 

саплэмент) тегін беріледі)) 

Оқыту нәтижелері (жалпы құзыреттер). "Қаржы (ғылыми-педагогикалық)" БББ, (ҰБШ 7-біліктілік деңгейі) бойынша экономика 

ғылымдары бакалавры білім беру бағдарламасының паспортында көрсетілген. 

Білім беру бағдарламасы ұлттық біліктілік шеңберіне, салалық біліктілік шеңберіне, кәсіптік стандарттарға сәйкес әзірленді. Білім 

беру бағдарламасын құрастыру кезінде профессорлық-оқытушылық құрамның, білім алушылар мен жұмыс берушілердің тілектері мен 

ұсыныстары ескерілген: 

 

7М04107 Қаржы (ғылыми-педагогикалық) БББ бітірушісінің моделі келесі кестеде көрсетілген: 

 

Кәсіби 

стандарт 

атауы  

Кәсіби қызмет 

түрі 

Еңбек 

функциялары 

 

Біліктілік талаптары Қызметтердің 

атауы 

Біліктілік 

деңгейі 

89. Нарықты 

талдау 

саласындағы 

қызмет 

 

 

 

Инновациялық 

өнімдерді/ 

қызметтерді 

өндіру 

жабдықтарының/ 

агрегаттарының 

параметрлері/ 

Дағдылар мен біліктілігі 1. 

Инновациялық өнімдерді/қызметтерді 

өндірудің технологиялық 

учаскелеріндегі негізгі және қосалқы 

жабдықтардың тозу дәрежесі туралы, 

негізгі технологиялық агрегаттардың 

жобалық көрсеткіштерінен ауытқу, 

Маркетинг 

қызметінің 

жетекшісі, 

Фирма директоры 

Магистратура 

7 ҰБШ 

деңгейі 

7 БСШ деңгейі 
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жағдайына 

Мониторинг/техн

икалық аудит 

техникалық жай-күйі туралы ақпарат 

жинау. 

2. Жабдықтың агрегаттары мен 

тораптарының жұмыс режимдеріндегі 

ақаулар, іркілістер және жүйелік 

ауытқулар туралы; 

ұйымдастырушылық, техникалық және 

технологиялық сипаттағы пайдалану 

проблемаларының анықталған 

себептері туралы деректерді жинау 

3. Инновациялық өнімдер/қызметтер 

өндірісінің технологиялық 

агрегаттарының, тораптарының және 

қосалқы жабдықтарының техникалық 

жай-күйі туралы жинақталған 

деректерді кешенді талдау және 

жүйелеу. 

4. Инновациялық өнімдер/қызметтер 

өндірісінің негізгі технологиялық 

агрегаттарының, тораптарының және 

қосалқы жабдықтарының жай-күйі 

туралы есептерді ресімдеу. 

5.Инновациялық өнімдерді/қызметтерді 

өндіру учаскелерінде 

конструкцияларды, технологиялық 

жұмыс режимдерін, тораптар мен 

тетіктерді пайдалану және оларға 

техникалық қызмет көрсету 

қағидаларын жетілдіру немесе түзету 

бойынша ұсыныстар енгізу. 

6. Негізгі агрегаттардың, тораптар мен 

механизмдердің жай-күйі, 

инновациялық өнім/қызмет өндірісінің 

жұмыс режимдеріндегі ақаулықтар, 

іркілістер және жүйелік ауытқулар 

статистикасы бойынша есепке алу 

құжаттамасын жүргізу 
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7. Кездесулерді, кеңестерді және т. б. 

жазу, ашып жазу, зерделеу. 

8. Кеңеске қатысушылардың 

мәлімдемелері мен шешімдерінің 

тұжырымдарын нақтылау және жазу. 

9. Кездесу (кеңес, сұхбат және т.б.) 

хаттамасын шаблонға сәйкес ресімдеу. 

Білімі:  

1.Инновациялық қызметтің теориялары, 

әдістері, тәсілдері мен құралдары. 

2. Ақпарат көздерімен жұмыс істеу 

принциптері. өндіру , білімді. 

3. Ақпаратты талдау принциптері. 

4. Негізгі және қосалқы жабдықтардың, 

тетіктердің, құрылыстар мен 

құрылғылардың, инновациялық 

өнім/қызмет көрсету өндірісі 

процестерін автоматты реттеу 

жүйелерінің құрылғысы, техникалық, 

оның ішінде жобалық сипаттамалары, 

пайдалану және техникалық қызмет 

көрсету қағидалары. 

5. Инновациялық өнім/қызмет 

өндірісінің құрылғысы, техникалық, 

оның ішінде жобалық сипаттамалары, 

бақылау-өлшеу құралдарын, авариялық 

сигнал беру және бұғаттау жүйелерін 

пайдалану және оларға техникалық 

қызмет көрсету қағидалары. 

6. Жабдықтардың, желілердің, 

технологиялық құбырлардың, бекіту 

және реттеу арматурасының, өлшеу 

құралдары мен автоматиканың орналасу 

схемалары. 
  Инновациялық 

өнімдер/қызметте

р және/немесе 

Дағдылар мен біліктілігі 

 1. Инновациялық өнімдер/қызметтер 

өндірісінің мониторингі және 
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инновациялық 

жобалар өндірісін 

тұрақты жақсарту 

мониторингі 

техникалық аудиті үшін, оның ішінде 

технологиялық режимдер, негізгі 

технологиялық агрегаттарды 

пайдаланудың жобалық және берілген 

шарттарынан ауытқулар туралы, 

өндіріс объектілерінің жобалық қуатын 

пайдалану дәрежесі туралы қажетті 

ақпаратты жинау, өңдеу. 

2. Инновациялық өнімдер/қызметтер 

өндірісінің негізгі объектілерінің 

жұмыс режимдері, Берілген 

технологиялық параметрлерден ақаулар 

мен ауытқулар, оларды жою бойынша 

қабылданған шаралар туралы 

деректерді қалыптастыру. 

3.Инновациялық өнімдерді/қызметтерді 

өндіру объектілеріндегі өндіріс 

технологиясын кешенді талдау. 

4. Шикізатты, жартылай фабрикаттарды, 

жиынтықтауыштар мен материалдарды 

жұмсау нормаларын уақтылы түзету 

үшін нормалауды, нақты тұтынуды және 

негіздемелерді дайындауды бақылауды 

жүзеге асыру 

Білімі: 

1. Қазіргі заманғы байланыс 

құралдарын, аппараттық-техникалық 

құралдар мен компьютерлік 

технологияларды қолдана отырып, 

ақпаратты жинау, өңдеу және талдау, 

білім жинау әдістері. 

2. Негізгі және қосалқы жабдықтардың, 

инновациялық өнімдерді/қызметтерді 

өндіру үдерістерін автоматты реттеу 

жүйелерінің құрылысы, жұмыс істеу 

қағидаттары мен пайдалану қағидалары. 

3. Жабдықтардың, бақылау-өлшеу 
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аспаптарының және автоматика 

жүйелерінің құрамы мен орналасу 

схемалары. 

4.  Инновациялық өнімдерді/қызметтерді 

өндірудің технологиялық процесінің 

барысын анықтайтын факторлар. 

5. Технологиялық нұсқаулықтар, 

инновациялық өнімдер/қызметтер 

өндірісіндегі негізгі технологиялық 

агрегаттардың режимдік пайдалану 

карталары. 

6.  Инновациялық өнімдер / қызметтер 

өндірісіндегі агрегаттар мен 

жабдықтардың жүктелуінің, жұмыс 

режимдерінің оңтайлы параметрлері. 
Шикізаттың, жартылай өнімдердің, 

жартылай фабрикаттардың, жинақтаушы 

және дайын өнімнің қорына, шығысына, 

сапасына қойылатын талаптар. 
  Инновациялық 

өнімдер/қызметте

р және/немесе 

инновациялық 

жобалар өндірісін 

тұрақты жақсарту 

мониторингі 

Дағдылар мен біліктілігі  

1. Ұйымның техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін арттыру үшін 

технологияны дамыту және жаңа 

техниканы енгізу бағыттарын анықтау. 

2. Өндіріс технологиясы және 

инновациялық өнімдер/қызметтер 

өндірісінің сапасы туралы ақпаратты 

жинау және өңдеу. 

3. Инновациялық өнімдер/қызметтер 

және инновациялық жобалар 

өндірісінің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін арттыру бойынша 

ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеуге 

бағытталған ұйымның өндірістік, 

технологиялық, жобалау 

бөлімшелерінің инженерлік-

техникалық персоналының іс-қимылын 
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үйлестіру. 

4. Технологиялық қызметтер 

қызметкерлерінің ұйымның 

техникалық, технологиялық және 

өкімдік құжаттама талаптарын 

сақтауын бақылау. 

5. Өнімнің сапасын арттыруға, 

жабдықтың тұрақты және апатсыз 

жұмысын қамтамасыз етуге 

бағытталған түзету және/немесе алдын 

алу іс-шараларын әзірлеу, енгізу және 

мониторингтеу. 

6. Ұйымның сапа менеджменті 

жүйесіне сәйкес инновациялық 

өнімдер/қызметтер өндірісін 

перспективалық инновациялық дамыту, 

жабдықтардың жаңа түрлерін және 

технологиялық процестерді енгізу 

бағдарламаларын әзірлеу, енгізу және 

мониторингілеу. 

7. Жаңа техника мен технологияларды 

енгізу мен игеруді бақылау. 

8. Ағымдағы және перспективалық 

жұмыстарды орындау бойынша 

тақырыптық жоспарларды, 

бағдарламалар мен іс-шараларды 

әзірлеу. 

Білімі: 

 1. Шешім қабылдау теориясы, әдістері 

мен құралдары. 

2. Сапа менеджменті жүйесінің 

стандарттары. 

3. Жобаны басқару (PMP). 

4. Инновациялық қызметке қойылатын 

талаптардың түрлері (клиенттердің 

талаптары, функционалдық талаптар, 

функционалдық емес талаптар, туынды 
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талаптар және т.б.). 

5. Негізгі және қосалқы жабдықтардың, 

бақылау-өлшеу аспаптарының, өндіріс 

процестерін автоматты реттеу 

жүйелерінің құрылысы, жұмыс істеу 

қағидаттары мен пайдалану 

қағидалары. 

6. Жабдықтардың, өлшеу 

аспаптарының және (жергілікті) 

Автоматиканың орналасу схемалары. 

7. Технологиялық нұсқаулықтар, негізгі 

технологиялық агрегаттардың режимдік 

пайдалану карталары. 
      

 

7М04107 «Қаржы» БББ бітірушісінің негізгі құзіреттіліктері келесі кестеде көрсетілген: 

Жалпы құзыреттер 

Жалпы білімділік 

ЖҚ-1 Тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму проблемаларын, Қазақстанның рөлін және оның халықаралық 

қоғамдастықтағы орнын түсіну қабілеті 

ЖҚ -2 Қаржы-экономикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және компьютерлік 

технологияларды қолдану қабілеті 

ЖҚ -3 Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, талдау және олардың нәтижелерін өңдеу әдістерін қолдану қабілеті 

ЖҚ -4 Саяси, әлеуметтік және экономикалық процестерді шарлау мүмкіндігі 

ЖҚ -5 Қазақ, орыс және шет тілдерінде мақалалар мен құжаттарды аудару және өз ойын жеткізе білу 

ЖҚ -6 Іскерлік қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас қабілеті 

ЖҚ -7 Әртүрлі ақпараттық ресурстардан келіп түсетін ақпаратты барабар қабылдау және талдау қабілеті 

ЖҚ -8 Деректерді талдау және өңдеу үшін базалық компьютерлік бағдарламаларды қолдану, жаңа технологияларды түсіну қабілеті 

Әлеуметтік-этикалық  компетенции 

ЖҚ -9 Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды мәселелерді түсіну қабілеті 

ЖҚ -10 Мораль, кәсіби этика және қызметтік этикет нормаларына сәйкес кәсіби міндеттерді орындау қабілеті 

ЖҚ -11 Ұжымда жұмыс істеу қабілеті 

ЖҚ -12 Әлеуметтік, мәдени, конфессиялық және өзге де айырмашылықтарды толерантты қабылдау қабілеті 

ЖҚ -13 Кәсіби қызмет процесінде жанжалды жағдайлардың алдын алу және сындарлы шешу қабілеті 

Жалпы кәсіби құзыреттер 
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ЖКҚ-1 Кәсіптік қызметті регламенттейтін заңнамалық-нормативтік және құқықтық актілерді сауатты қолдану қабілеті 

ЖКҚ -2 Есептеу нәтижелерін талдау және өңдеу және алынған қорытындыларды негіздеу қабілеті 

ЖКҚ -3 Қойылған міндетке сәйкес экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық құралдарды қолдану, кәсіби міндеттерді шешу 

үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыру қабілеті 

ЖКҚ -4 Адам ресурстарын басқару, оларды іске асыру жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру қабілеті 

ЖКҚ -5 Іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру, келіссөздер мен кеңестер жүргізу қабілеті 

Кәсіби құзыреттер 

Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет 

КҚ-1 Ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдау қабілеті 

КҚ -2 Қазіргі заманғы персоналды басқару технологиялары негізінде, оның ішінде мәдениетаралық ортада жанжалды 

жағдайлардың алдын алу мүмкіндігі 

КҚ -3 Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін жетілдіруге бағытталған ұйымның стратегиясын әзірлеуде стратегиялық талдау 

дағдыларын қолдану қабілеті 

КҚ -4 Инновациялық жобаларды инвестициялау туралы шешім қабылдау процесінде тәуекелдерді талдау қабілеті 

КҚ -5 Жобаны басқаруға қатысу мүмкіндігі 

КҚ -6 Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика деректе 

Кәсіпкерлік қызмет 

КҚ -7 Экономикалық білім негіздерін меңгеру, қаржы, менеджмент, маркетинг, микро және макроэкономикалық құбылыстар 

туралы ғылыми түсініктерге ие болу 

КҚ -8 Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін білу және түсіну қабілеті, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлі 

КҚ -9 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау қабілеті 

КҚ -10 Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау үшін оның нәтижелерін пайдалану 

мүмкіндігі 

КҚ -11 Жаңа ұйымдарды (қызмет бағыттары, өнімдер және т. б.) құру мен дамытудың бизнес-жоспарларын әзірлеу қабілеті.) 

КҚ -12 Қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарларын бағалау қабілеті 

Ақпараттық-аналитикалық қызмет 

КҚ -13 Макроэкономикалық ортаға сүйене отырып, ұйымның тиімді жұмыс істеуі үшін шешімдер қабылдау қабілеті 

КҚ -14 Деректер базасының көрсеткіштерін талдау, басқару шешімдерін қабылдау және Ұйымның экономикалық қызметін талдау 

негізінде болжамдар жасау мүмкіндігі 

КҚ -15 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау және оның әлемдік нарыққа шығу қабілеті 

КҚ -16 Бизнес-процестерді модельдеу және ұйымдардың практикалық қызметінде бизнес-процестерді қайта ұйымдастыру әдістерін 

пайдалану қабілеті 

КҚ -17 Қаржылық есептілікті талдау және негізделген инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдер қабылдау қабілеті 

КҚ - 18 Жобалық есептерді дайындау және жүргізу, арнайы құжаттаманы (техникалық 

КҚ - 19 Жалпы стратегиялық ойлауды және практикалық қажеттіліктерге бейімделген нақты практикалық басқару дағдыларын қалыптастыру 

қабілеті. 
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Арнайы  құзыреттер 

Ғылыми-зерттеу қызметі 

АҚ-1 Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдау қабілеті 

АҚ -2 Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, олардың нәтижелерін талдау және өңдеу қабілеті 

АҚ -3 Зерттеу тақырыбы бойынша қорытындыларды жинақтау және тұжырымдау, орындалған зерттеулердің нәтижелері бойынша 

есептер дайындау қабілеті 

АҚ -4 Ғылыми басылымдардағы жарияланымдар арқылы өз ойын нақты білдіру қабілеті, ғылыми баяндамалармен 

конференцияларда сөз сөйлей білу 

АҚ -5 Ғылыми көзқарасты негіздеу және қорғау, ымыралы шешімдерді табу мүмкіндігі 

Кәсіби -мамандандырылған құзыреттер 

АҚ -6 Кәсіби қызметті жүзеге асыруда заманауи зерттеу әдістерін, бағдарламалық-аналитикалық және экономикалық есептерді 

қолдану қабілеті 

АҚ -7 Ықтимал тәуекелдердің туындауының алдын алу, оларды төмендету бойынша іс-шараларды жүзеге асыру қабілеті 

АҚ -8 Экономикалық және қаржылық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін бағалау қабілеті,кәсіпорынның ауқаттылық дәрежесі 

АҚ -9 Қаржы-экономикалық қызметті өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және компьютерлік технологияларды 

қолдану қабілеті 

АҚ -10 Нарықта кәсіпорынның бәсекелестік стратегияны қалыптастыру 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

7М04107 – Финансы (магистратура) 

 

№ Атауы Ескерту 

1 ОБ Коды  M04107 

2 Білім беру саласының коды және 

жіктелуі  
7M04 - Бизнес, басқаружәнеқұқық 

3 Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі  

7M041– Бизнес және басқару/7M041–Бизнес и управление 

4 Білім беру бағдарламалар тобы  M074    Қаржы, банк және сақтандыру ісі 

5 ББ коды және атауы  7М04107–Қаржы   

6 ББ түрі Қолданыста 

7 ҰБШ бойынша деңгей  7 

8 СБШ бойынша деңгей  7 
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9 Берілетін дәреже  «7М04107 – Қаржы ББ» бойынша экономика ғылымдарының магистрі 

10 Кредиттердің жалпы көлемі 120 

11 Ерекшеліктері Жоқ 

12 ББ мақсаты  Қазақстанның қазіргі жағдайының ерекшелігін ескере отырып, нарықтық экономика жағдайында 

тиімді жұмыс істей алатын, кең іргелі білімі бар, командада жұмыс істей алатын, Экономика, 

Менеджмент, Қаржы, ақша және кредит, бухгалтерлік есеп, статистика саласында қажетті білімі бар, 

бастапқы материалды талдай алатын және орынды қорытынды жасай алатын, оларды практикалық 

қызметте қолдана алатын жоғары білікті мамандарды даярлау. 

13 Кадрларды даярлау бағыты 

бойынша лицензияға 

қосымшаның болуы  

KZ11LAA00003786 10 желтоқсан 2014 ж., қосымша нөмірі 028, 28 наурыз 2019 ж. 

14 ББ Аккредитациясының болуы 

(аккредиттеу органының 

атауы, аккредиттеудің 

қолданылу мерзімі)  

Аккредиттеу және рейтинг жөніндегі Тәуелсіз агенттіктің (арта) сертификаты 2018 жылғы 11 

мамырдағы, қолданылу мерзімі-3 жыл (2021 жылғы 10 мамырға дейін) 

15 Оқыту нәтижелері 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON1 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық қызметінің стратегияларын, жергілікті 

бюджеттердің жобалары мен кәсіпорындардың бизнес-жоспарларын, ақшалай шығындар туралы 

есептер мен ұйым бюджетінің ағып кетуін жою жөніндегі шешімдерді әзірлей алады. 

ON2 Заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдана отырып, басқару 

шешімдерін қабылдау үшін талдау және зерттеу тапсырмаларын қолдана алады. 

ON3 Қаржылық менеджменттің негізгі принциптері, негізгі басқару функцияларын жүзеге асыру, 

қаржылық стратегияны қалыптастыру, инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау және 

анықтау туралы білімді қолдана алады. 

ON4 Нарық жағдайындағы экономикалық даму тенденцияларын талдау және бағалау нысандары 

мен әдістері, бизнесті ұйымдастыру ережелері мен рәсімдері туралы білімді қолдана алады. 

ON5 Қарым-қатынас заңдары, сауатты ауызша және жазбаша қарым-қатынас, оның ішінде шет тілі, 

әлеуметтік-мәдени құзыреттілік пен мінез-құлық стереотиптерін қалыптастыру туралы білімді 

қолдана білу. 

ON6 Кәсіпорынның, сақтандыру ұйымдарының және коммерциялық банктердің қаржылық 

жағдайын бағалау бойынша есептеулер жүргізе алады, кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық 

қызметін талдай алады, инновациялық жобалар әзірлейді. 

ON7 Қаржы ағымдарын сауатты басқару, шетелдік ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз 

ету, шетелдік компаниялардың қаржылық саясатын стратегиялық жоспарлауды зерттеу бойынша 

білімді қолдана білу. 

ON8 Коммуникативті техникалар мен әдістердің кең спектрін дұрыс қолдана білу, жеке іс-

әрекеттерді, адамдардың тұлғааралық және топ аралық өзара әрекетін, педагогикалық менеджмент 
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негіздерін, педагогикалық іс-әрекет мәдениетін психологиялық тұрғыдан сауатты ұйымдастыра білу. 

ON9 Білімнің заманауи ғылыми әдістерін қолдана білу, ақпаратты басқару дағдылары; 

экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі, ғылыми зерттеу нысандары. 

ON10 Салық түсімдері мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толықтығын талдау 

бойынша білімді қолдана білу. 

ON11 Ұзақ және орта мерзімді экономикалық жоспарлар мен қаржылық саясатты әзірлеу кезінде 

микро және макродеңгейде бағалауға қабілетті. 

ON12 Инвестициялық қызметті басқару, инновациялық процестерді қолдану тиімділігі туралы 

білімді қолдана білу. 

16 Пәндер туралы мәліметтер Пәндер туралы мәліметтер білім беру бағдарламасы бойынша қалыптасатын оқу нәтижелеріне қол 

жеткізу матрицасында берілген. 
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Білім беру бағдарламасы бойынша қалыптасатын оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 оқу пәндерінің көмегімен 

№ Пән атауы  Пәннің қысқаша сипаттамасы  Кредит

тер 

Қалыптасатын Оқыту нәтижелері (кодтар)  

O

N 

1 

O

N 

2 

O

N 

3 

O

N 

4 

O

N 

5 

O

N 

6 

O

N 

7 

O

N 

8 

O

N 

9 

O

N 

10 

O

N 

11 

O

N 

12 

Базалық пәндер циклі  (35)/ Цикл базовых дисциплин (35) 

Жоғары оқу орнының компоненті  (20)/ Вузовский компонент (20) 

  

1 Ғылымның тарихы 

және философиясы  

Пәнғылымныңқасиеттерітуралыбілімдітанымтипі

ретіндежәнеоныңтарихидамуындағыәлеуметтік-

мәдениқұбылысретіндебілуге бағытталған. 

Курстыигерубарысында магистрант 

жалпығылымдыфилософиялықтұрғыдантүсінупро

блемаларын да, 

ғылымибілімніңбиологиялықсаласымәселелерінің

ерекшеліктерін де зерттейді. 

Курстыңмаңыздылығы магистратура 

шеңберіндедербесғылыми-

зерттеуқызметінеқабілеттікадрлардыдаярлауғылы

мқұбылысыныңжалпымәнітуралыидеяларғанегізд

елгенбиологиялықбілімфилософиясынтереңжәнек

өпқырлытүсінудіқажетететіндігіменбайланысты. 

4         +    

2 Шет тілі (кәсіби)  Пән шетелдік серіктестермен байланыс кезінде 

кәсіби және ғылыми қызметтің әр түрлі 

салаларындағы әлеуметтік, құқықтық және 

экономикалық мәселелерді шешуге, әрі қарай 

өзін-өзі тәрбиелеу үшін коммуникативті 

құзыреттілікті зерттейді. Әдіс-тәсілдер: 

коммуникативті, диалог, тренинг. Оқу үдерісінде 

магистрант өмір бойы білім беру жағдайында 

ағылшын тілінде кәсіби қарым-қатынасты жүзеге 

асыру дағдыларын дамытуды қарастырады. 

4     +        

3 Жоғары мектеп 

педагогикасы  

Әлемдікбілім беру жүйесініңқұрылымы мен 

мазмұнын, қазіргіҚазақстанныңбілім беру 

жүйесін, 

негізгіпедагогикалықкатегорияларынзерттейді; 

4  +      + +    
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тұтасбілім беру процесі; оқыту, 

тәрбиелеужәнетұлғаныдамытутеориясыныңзаңды

лықтары, заңдылықтары, принциптері; 

дидактикалықжәнебілім беру жүйелері, 

олардыңөзарабайланысы, 

өзараәрекеттесумеханизмдері. 

Магистранттарпедагогикалыққызметтеоқытудыңә

ртүрліәдістерін, тәсілдері мен 

формаларынқолдануғаүйренеді. 
4 Басқару 

психологиясы 

Адамды басқарудағы психикалық рефлексияның 

пайда болуы мен жұмыс істеу заңдылықтарын 

зерттейді. Әдіс-тәсілдер: академиялық, 

интерактивті, басқарудың жалпыланған 

мәселелерін шешу. Магистрант игеру барысында 

адамның, топтың және ұйымның іс-әрекетінің 

психологиялық аспектілерін, жоспарлауды, 

ұйымдастыруды, мотивацияны және бақылауды 

зерттейді. 

4        +     

5 Педагогикалық 

тәжірибе  

Магистранттарға ғылыми зерттеулер жүргізу 

және оқыту барысында инновациялық формалар 

мен технологиялардықолданаотырып, 

экономикалық пәндерді оқыту әдістемесін 

оқытуға арналған; жасалған қорытындылар мен 

зерттеунәтижелерінкөпшілікалдындасөйлеукезінд

енегіздеу, ақпаратты қолдану және тиісті 

ұсыныстар әзірлеу. Магистрант 

диалектикалықбайланыс пен 

байланыстыэкономикалықпроцестермеханизмдері

ніңкешендіәрекетінқамтамасызетеалады. 

4             

Базалық пәндер циклы  

Таңдау компоненті (15) 

  

   Кредитте

р 

ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

ON 

11 

ON 

12 

 

6 

Әлемдік қаржы 

нарықтары  

«Әлемдік қаржы нарықтары» пәні бағалы 

қағаздарды талдау (қаржы талдамасы) саласында 

қаржы нарығының мамандарын даярлауға 

арналған. Студенттер әлемдік қаржы нарықтары 

5       +    +  
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туралы ақпаратты навигациялауды, әлемдік 

қаржы нарығының архитектурасын түсінуді, 

қаржы нарығының түрлі сегменттерінің өзара 

тәуелділіктерін түсінуді, әлемдік қаржы 

нарығындағы оқиғалардың қазақстандық қор 

нарығына әсерін бағалауды үйренеді. 

7 Халықаралық 

қаржы 

Пән заманауи ақша жүйесін, қаржы нарықтарын 

ұйымдастырудың жалпы заңдылықтарын, 

құрылымы мен принциптерін, Қазақстанның ақша 

жүйесінің қалыптасу ерекшеліктерін зерттейді. 

Студенттер талдау және синтез әдістеріне, тарихи 

әдіске сүйене отырып, валюталық қатынастарды 

мемлекеттік реттеу принциптері мен валюта 

саясатының формаларын ажырата білуге 

үйренеді, төлем балансын құру әдістерімен 

танысады және қарастырады халықаралық қаржы 

нарығының жұмыс істеу тәртібі. 

      +     + 

 

8 

Ғылыми 

зерттеулерді 

ұымдастыру 

әдістемесі 

 

Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі 

магистранттарды ғылыми зерттеулердің заманауи 

әдістемелік қағидаларымен және тәсілдерімен 

таныстырады, сонымен қатар ғылыми 

жұмыстарды дайындау, жазу, безендіру және 

ұсыну дағдыларын қалыптастырады. Магистрант 

белгілі бір әдістердің тиімділігін талдау негізінде 

зерттеу жүргізуге қажетті өзінің зерттеу 

аппаратын қалыптастырады. 

5         +    

9 Ғылыми 

зерттеулердегі 

заманауи 

технологиялар  

Пәнғылыми-зерттеуқызметініңерекшеліктерін, 

ғылымизерттеудіқұрупринциптеріжәнеондағыжұ

мыстыңнегізгікезеңдері, 

ғылымидерексіздендіружәнедәйексөзкелтіруприн

циптері, 

диссертациялықзерттеудіңапробациясыныңерекш

еліктері мен 

жарияланымдарытуралыбілімжүйесінзерттейді. 

оныңнәтижелері, 

қорғауғадайындықпроцедуралары.  

        +    

 Мамандық бойынша Пән мәдениет және өнер саласындағы және 5  +      + +    
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10 пәндерді оқыту 

әдістемесі  

әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы оқу 

процесінің мәні, ұйымдастырылуы мен жүргізу 

ерекшеліктері туралы негізгі ақпаратты қамтиды, 

дидактиканың теориялық және әдіснамалық 

негіздерін, оның негізгі заңдылықтарын, 

қызметтерін ашады және білім беру процесін 

ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету және 

бағдарламалау бойынша әдістер, әдістер, 

адамзаттың оқу процесінің объектісі және 

субъектісі ретінде дамуының негізгі қайнарлары 

мен заңдылықтары. 

 

11 Экономикалық 

пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Пәнстуденттердіңэкономикалықпәндердіоқытуқұ

ралдары, әдістері мен 

формаларыныңжиынтығытуралыжүйелібілімінқал

ыптастырадыжәнеэкономикалық цикл 

пәндеріноқып-

үйренуүшіноқупроцесінұйымдастырудыңқажеттіп

рактикалықдағдыларыналуғабағытталған. Пән 

дидактика мен 

экономикалықтеорияныңнегізгіұғымдарынигеруге

бағытталған, 

экономикалықпәндердіоқытудыңұтымдыжолдары

нанықтау; оқуматериалынжобалау, 

талдаудыңдидактикалықнегіздеріноқыту. 

 +      + +    

  БП бойынша барлық академиялық кредиттер  35 - 3 - - 1 - 2 4 6 - 1 1 

Бейіндеуші пәндер циклы  (49) 

Жоғары оқу орнының компоненті(25) 

Зерттеу тәжірибесі (7) 

   Кредитте

р 

ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

ON 

11 

ON 

12 

12 Бизнес-

зерттеулердегі 

заманауи 

технологиялар  

Пән ғылыми-зерттеу қызметінің ерекшеліктерін, 

ғылыми зерттеуді құру принциптері және ондағы 

жұмыстың негізгі кезеңдері, ғылыми 

дерексіздендіру және дәйексөз келтіру 

принциптері, диссертациялық зерттеудің 

апробациясының ерекшеліктері мен 

жарияланымдары туралы білім жүйесін зерттейді. 

5  +  +         
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оның нәтижелері, қорғауға дайындық 

процедуралары.  

13 Инновациялық 

жобаларды бизнес-

жоспарлау  

Пән бизнес-

жоспарлаудыңжоспарлаутүрлерініңбірі, 

мақсаттарын, міндеттерін, 

функцияларынжәнебизнестіжоспарлаудыңнегізгік

езеңдерін, бизнес-

жобалардыңтиптерінжәнеәртүрлітиптегібизнес-

жоспарлардыңерекшеліктерін, 

құрылымныңдамуы мен 

құрылымынақойылатыннегізгіталаптардызерттей

ді. типтік бизнес-жоспар, талдауәдістемесі, 

бизнес-

жоспарлардыңтиімділігінбақылаужәнебағалау. 

Пәндіигерубарысында магистрант өзінің бизнес-

жоспарынжасайды. 

5 +     +       

14 Қазіргі қаржылық 

технологиялар  

Курс 

корпоративтіқаржыныбасқарутұрғысынансыртқы

жәнеішкісипаттағыесептік, 

талдамалықжәнежоспарлауақпараттарынанегіздел

генқаржылықшешімдерқабылдауүшінзаманауиқар

жылықтехнологиялардықолданудыңтұжырымдам

алықжәнепрактикалықаспектілерінзерттеугеарнал

ған. тәуекел мен 

кірістілікарасындағыымырағакелу. 

5 +   +     +    

15 Стратегиялық 

банктік менеджмент  

Қазіргіжағдайдабанктіңстратегиясыкүрделіболып

келеді, 

олұзақмерзімдікезеңгебарлыққызметсалаларынқа

мтиды. Курстыңмақсаты - 

банктерқойғанмақсаттарғақолжеткізуқұралыретін

дебанктікстратегиялық менеджмент 

туралыжүйелітүсінікқалыптастыру, 

стратегиялықбағдарламаларды, оныңішінде банк 

қызметініңбағыттарынтаңдаубойыншанақтышара

лардыәзірлеуәдістері мен тәсілдерітуралыбілім 

беру.  

5    +   + +      

16 Инновациялық Пәнинновациялықменеджменттіңмәнін, 5       +    +  
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менеджмент  оныңерекшеліктерін, оны ұйымдастыруәдістерін, 

инновацияныбасқарумеханизмін, 

экономиканыңдамуындағыинновацияныңрөлін, 

аумақтық инновация нысандарын, 

инновациянымемлекеттік (құқықтық) 

реттеудізерттейді. Студенттержүйеліәдіс, 

тарихизерттеуәдістерінегізінденақтымысалдықолданао

тырып, 

кәсіпорынныңинновациялықсаясатынаөзіндіккөзқарас

ынқалыптастырады. 

17 Зерттеу тәжірибе  Зерттеупрактикасыбарысында магистрант 

ғылымизерттеулердіңзаманауиәдістемелікқағидалары 

мен тәсілдерінзерттейді, 

соныменқатарғылымижұмыстардыдайындау, жазу, 

безендіружәнеұсынудағдыларындамытады. 

Белгілібірәдістердіңтиімділігінталдаунегізінде 

магистрант магистранттыңғылыми-

зерттеужұмысыныңтақырыбыбойыншазерттеужүргізу

геқажеттіөзініңзерттеуаппаратынқалыптастырады. 

7             

  ОН 32 2 1 1 2 - 2 2 - 1 - 1 - 

Таңдау компоненті  (17) 

   Креди

ттер  

ON 

1 

ON 

2 

ON 

3 

ON 

4 

ON 

5 

ON 

6 

ON 

7 

ON 

8 

ON 

9 

ON 

10 

ON 

11 

ON 

12 

18 Мемлекеттің ақша-

несие саясаты 

Пән ақша-несие саясатының мәнін, ақша-несие 

саясатының әдістері мен құралдарын, ақша-

несиелік реттеу тетіктерін, ақша-несиелік реттеу 

объектілерін, қаржы нарықтары дамуының негізгі 

тенденцияларын реттейтін Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің негізгі ережелерін 

зерттейді. . Статистикалық зерттеу негізінде 

магистранттар ҚР Ұлттық банкінің қызметін 

талдайды, ақша-несие саясатының тиімділігін 

бағалайды. 

5 +          +  

19 Қаржы саясатын 

мемлкеттік реттеу  

Пәнқаржысаясатынмемлекеттікреттеудіңмазмұны

нашады. 

Курстыоқупроцесіндестуденттерқаржысаласы, 

оны басқару, басқарушешімдері мен экономика 

мен 

+          +  
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әлеуметтіксаланыңдамуыарасындағыбайланыске

шенінқалыптастырады; 

оларсоныменқатарқаржылықресурстардыпайдала

нутиімділігінталдаудыңнақтыдағдыларындамытад

ы. 

20 Қазақстан 

Республикасының 

индустриялық-

инновациялық 

дамуының 

басымдықтары  

Пән Қазақстандағы экономикалық қайта құрудың 

заманауи тенденциялары мен бағыттарын, 

Қазақстанның өндірістік әлеуетін 

модернизациялаудың құрылымдық стратегиялық 

басымдықтарын, инновациялық кәсіпкерліктің 

макроэкономикалық сипаттамаларын және аралас 

меншік формаларының әлеуметтік-экономикалық 

дамуындағы қаржылық менеджментті зерттейді. 

4           + + 

21 Қазахстан 

Республикасының 

әлеуметтік-

экономикалық даму 

перспективалары  

Пән жоспарлау жүйесінің мәні мен бағытын, 

ұлттық экономиканың әлеуметтік-экономикалық 

дамуын ұзақ мерзімді жоспарлау жүйесін, 

республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуын 

ұзақ мерзімді, стратегиялық және ағымдағы 

жоспарлаудың ерекшеліктерін зерттейді. 

Қазақстан, Қазақстан Республикасы 

экономикасының даму болжамдарының ауысу 

тұжырымдамасы мен стратегиясы. 

          + + 

22 Салықтық бақылау  Пән табыс салығы бойынша салық базасын 

анықтау тәртібін, салықтардың мәні мен тәртібін, 

ұйым мен мемлекет арасындағы салық салу 

саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 

құқықтық актілерді, салықтардың экономикалық 

мәнін зерттейді. Студент анализ және синтез 

әдістерін, сонымен қатар жүйелік талдауды 

қолдану негізінде магистранттардың 

коммерциялық қызметті жүзеге асыру процесінде 

салықтық құқық бұзушылықтар тәуекелдерін 

болдырмауға үйренеді. 

4          +   

23 Салық менеджменті  Пән салықтарды есептеудің мәні мен тәртібін, 

құрылыс принциптері мен салық жүйелерінің 

элементтерін, Қазақстанның қолданыстағы салық 

заңнамасын, ұйым мен мемлекет арасындағы 

         +   
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салық салу саласындағы қатынастарды реттейтін 

нормативтік құқықтық актілерді зерттейді. 

Студент анализ және синтез әдістерін, сонымен 

қатар жүйелік талдауды қолдану негізінде салық 

есептілігін құруды, салықтар мен алымдарды 

есептеу және әртүрлі деңгейдегі бюджетке аудару 

үшін бухгалтерлік жазбаларды құруды үйренеді. 

24 Корпарацияның 

қаржысын басқару  

Пән корпорацияның жұмыс істеу принциптерін 

және корпоративті басқару әдістерін, 

корпоративті қаржының ерекшеліктері мен 

біртұтас акционерлік қоғамдар қаржысынан 

айырмашылығын, теорияны, негізгі ұғымдар мен 

әдістерді нақты экономикада қолданудың негізгі 

шарттарын зерттейді. , корпорацияны басқару 

процесінде қаржылық шешімдер қабылдау негізі, 

корпорация стратегиясының негізгі нұсқаулары 

және күрделі салымдарды таңдау. Магистрант 

қабылданған басқару шешімдерін ғылыми 

негіздеуді үйренеді 

4 +  +   +       

25 Кәсіпорындарды 

қайта ұйымдастыру, 

қаржыландыру және 

сауықтыру 

Пән дағдарысқа қарсы менеджердің негізгі 

құралдары мен санаттарының мазмұнын, 

экономиканың әртүрлі деңгейлеріндегі қайта құру 

саясатының негіздері мен принциптерін, 

корпоративті бақылау нарығының жұмысының 

критерийлері мен индикаторларын, стратегиялары 

мен жүйесін зерттейді. экономикалық 

субъектілерді қаржылық сауықтыру шаралары. 

Магистрант, кәсіпорынның қаржылық жағдайын 

диагностикалаудың заманауи әдістерін қолдана 

отырып, компанияларға аудит жүргізеді. 

+  +   +       

  Барлығы  49 4 - 2 - - 2 - - - 2 4 2 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 

Қорытынды аттестаттау 

26 Ғылыми-зерттеу 

жұмысы  

Студенттергеғылымизерттеулердіөзбетіншежүргіз

угемүмкіндікберетінжалпымәденижәнекәсібиқұзы

реттіліктердіқалыптастыруғабағытталған, 

24             
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оныңнәтижесіқорытындыбіліктілікжұмысындайы

ндаужәнесәттіқорғау, 

соныменқатарқұқықсаласындағығылыми-

зерттеуқызметіболыптабылады. 

27 Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау 

Магистрлік диссертация магистранттың ғылыми 

потенциалын ашуға, зерттеу саласындағы 

мәселелерді шешуде, зерттеу нәтижелерін 

анықтауда, оларды дәлелдеуде және дамытуда 

заманауи әдістер мен тәсілдерді қолдана отырып, 

тәуелсіз зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізудегі 

қабілетін көрсетуге арналған. негізделген 

ұсыныстар мен ұсыныстар. Ол халықты қорғау 

және магистр біліктілігін алу мақсатында жүзеге 

асырылады. 

12             

  Оқытудың жалпы нәтижелері соның ішінде: 120 6 4 3 2 1 4 4 4 7 2 6 3 

  Базалық пәндер циклы бойынша (БП)  35 - 3 - - 1 - 2 4 6 - 1 1 

  Бейіндеуші пәндер циклы бойынша (БП)  49 6 1 3 2 - 4 2 - 1 2 5 2 

  Қорытынды аттестаттау+ҒЗЖ  36             

 

1.    Жалпы міндетті пәндер модулі  

Модуль атауы және шифр Жалпы міндетті пәндер модулі БПМ-1 

Модуль типі Базалық пәндер циклы (БП) соның ішінде жоғарғы оқу орнының компоненті (ЖК)  

Модуль мазмұны (пәннің)  Ғылымның тарихы және философиясы, Шет тіл (кәсіби), Жоғары мектеп педагогикасы, Басқару 

психологиясы 

Академиялық сағаттар саны 480 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны  16 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 1 

Модуль сипаттамасы Модуль ғылымныңқасиеттерітуралыбілімдітанымтипіретіндежәнеоныңтарихидамуындағыәлеуметтік-

мәдениқұбылысретіндебілуге бағытталған. Курстыигерубарысында магистрант 

жалпығылымдыфилософиялықтүсінупроблемаларын да, ғылымибіліммәселелерініңерекшеліктерін де 

зерттейді. 

Курстыңмаңыздылығыөзбетіменізденуқызметінеқабілеттімагистранттардыдаярлауғылымқұбылысыны

ңжалпымәнітуралыидеяларғанегізделгенбілімфилософиясынтереңжәнекөпқырлытүсінудіқажетететінді

гіменбайланысты. Модуль 
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магистранттыңадамныңтабиғатпенөзараәрекеттесуітуралыжүйеліжаратылыстануидеяларынқалыптасты

руғабағытталған. 

Пәншетелдіксеріктестерменбайланыскезіндекәсібижәнеғылымиқызметтіңәртүрлісалаларындағыәлеуме

ттік, құқықтықжәнеэкономикалықмәселелердішешуге, әріқарайөзін-

өзітәрбиелеуүшінкоммуникативтіқұзыреттіліктізерттейді. Оқуүдерісінде магистрант өмірбойыбілім 

беру жағдайындаағылшынтіліндекәсібиқарым-

қатынастыжүзегеасырудағдыларындамытудықарастырады. 

Меңгерілген құзіреттер ЖҚ-1 тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму проблемаларын, Қазақстанның рөлі мен оның 

халықаралық қоғамдастықтағы орнын түсіне білу 

ЖҚ -5 өз ойын жеткізе білу және мақалалар мен құжаттаманы қазақ, орыс және шет тілдерінде аудару 

қабілеті 

ЖҚ -6 іскерлік қарым-қатынас және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілеті 

ЖҚ -9 дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды мәселелерді түсіну қабілеті 

ЖКҚ-5 іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру, келіссөздер мен кеңестер жүргізу қабілеті 

 

2.   Әлемдік қаржы және ғылыми зерттеу әдістемелері модулі/ 

Модуль атауы және шифр Әлемдік қаржы және ғылыми зерттеу әдістемелері БПМ-2 

Модуль типі Базалық пәндер циклы соның ішінде (БП): таңдау компоненті (ТК)  

Модуль мазмұны (пәннің)  Әлемдік қаржы нарықтары, Халықаралық қаржы, Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

әдістемесі,Ғылыми зерттеулердегі заманауи технологиялар 

Академиялық сағаттар саны 300 академиялық сағат 

Академиялық кредиттер саны  10 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 2 

Модуль сипаттамасы Модульдің академиялық пәндері бағалы қағаздар нарығының құралдары мен қатысушыларын, қаржы 

теориясының негіздерін ашады; қаржы нарықтары мен қаржы институттарының қызметін анықтайтын 

макроэкономикалық процестердің мәні, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдістері, ғылымның 

жіктелуі, ғылыми зерттеу нысандары; байланысты экономикалық процестер механизмдерінің 

диалектикалық өзара байланысын және кешенді әрекетін, экономикалық проблемалар бойынша 

ғылымдағы заманауи тенденцияларды зерттеуді, қолданыстағы әдістерді қолдануды, Қазақстан 

Республикасында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуді қамтамасыз етеді. 

Меңгерілген құзіреттер ЖКҚ-1 Кәсіптік қызметті регламенттейтін заңнамалық-нормативтік және құқықтық актілерді сауатты 

қолдану қабілеті 

ЖКҚ -2 Есептеу нәтижелерін талдау және өңдеу және алынған қорытындыларды негіздеу қабілеті 

ЖКҚ -3 Қойылған міндетке сәйкес экономикалық деректерді өңдеу үшін аспаптық құралдарды 
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қолдану, кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеуді жүзеге асыру 

қабілеті 

ЖКҚ -4  Адам ресурстарын басқару, оларды іске асыру жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және жүзеге 

асыру қабілеті 

ЖКҚ -5 Іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру, келіссөздер мен кеңестер жүргізу қабілеті 

 

3.    Пәндерді оқыту әдістемелері модулі 

Модуль атауы және шифр Пәндерді оқыту әдістемелері БПМ-3 

Модуль типі Базалық пәндер циклы (БП) соның ішінде: жоғарғы оқу орнының компоненті (ЖК) және таңдау 

компоненті (ТК)  

Модуль мазмұны (пәннің)  Мамандық бойынша пәндерді оқыту әдістемесі,Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі, 

Педагогикалық тәжірибе 

Академиялық сағаттар саны 270 академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны  9 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 3 

Модуль сипаттамасы Модуль экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі, оқу материалын құрылымдаудың дидактикалық 

негіздері, университеттегі оқу процесін реттеудің нормативтік-құқықтық базасы туралы негізгі 

идеяларды ұсынады. Магистранттар инновациялық формалар мен технологияларды оқу процесінде 

және зерттеу барысында қолдана алады; көпшілік алдында сөйлеген сөзінде өздерінің тұжырымдары 

мен зерттеу нәтижелерін негіздеу, тиісті ұсыныстар жасау үшін ақпаратты пайдалану және бағалау, оқу 

процесінде инновациялық формалар мен технологияларды қолдану. 

Меңгерілген құзіреттер КҚ-1 Ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдау қабілеті 

КҚ -2 Қазіргі заманғы персоналды басқару технологиялары негізінде, оның ішінде мәдениетаралық 

ортада жанжалды жағдайлардың алдын алу мүмкіндігі 

КҚ -3 Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін жетілдіруге бағытталған ұйымның стратегиясын әзірлеуде 

стратегиялық талдау дағдыларын қолдану қабілеті 

КҚ -4 Инновациялық жобаларды инвестициялау туралы шешім қабылдау процесінде тәуекелдерді 

талдау қабілеті 

КҚ -5 Жобаны басқаруға қатысу мүмкіндігі 

 

 

4.   Бизнестегі цифрландыру модулі 
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Модуль атауы және шифр Бизнестегі цифрландыру КПМ-4 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП) соның ішінде: жоғарғы оқу орнының компоненті (ЖК)  

Модуль мазмұны (пәннің)  Бизнес-зерттеулердегі заманауи технологиялар, Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау, Қазіргі 

заманауи қаржылық технологиялар 

Академиялық сағаттар саны 450 академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны  15 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 1-2 

Модуль сипаттамасы Модуль экономикалық агенттер мен нарықтардың мінез-құлық принциптерін, экономикалық агенттер 

мен нарықтардың мінез-құлқын экономикалық талдау әдістерін, бизнес-процестерді басқару 

тиімділігін бағалау технологиясын зерттейді; инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың 

теориялық негіздері, инновациялық жобаларды рационалды жоспарлаудың принциптері мен әдістері; 

ақпараттық жүйелер мен технологиялар саласындағы жаңа білімдерді алу әдістері.Магистранттар 

экономикалық агенттер мен әлемдік ортадағы нарықтардың мінез-құлқын талдай алады, бизнес-

процестерді басқаруға арналған талдамалық материалдар дайындай алады; бизнес-процестерді 

басқарудың тиімділігін бағалау; алынған білімдер мен түсініктерді жаңа және беймәлім жағдайларда 

инновациялық жобалау үшін қолдану, білімді интеграциялау және пайымдау, толық емес немесе 

шектеулі ақпарат негізінде басқару шешімдерін қабылдау; ақпараттық жүйелер мен экономикалық 

талдау мен болжау технологиялары саласындағы жаңа білімдер мен дағдыларды өз бетінше алу және 

практикада қолдану. 

Меңгерілген құзіреттер КҚ -5 Жобаны басқаруға қатысу мүмкіндігі 

КҚ -6 Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика 

деректе 

КҚ -7 Экономикалық білім негіздерін меңгеру, қаржы, менеджмент, маркетинг, микро және 

макроэкономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсініктерге ие болу 

КҚ -8 Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін білу және түсіну қабілеті, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлі 

КҚ -9 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау 

қабілеті 

КҚ -10 Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау үшін 

оның нәтижелерін пайдалану мүмкіндігі 

 

 

5. Қаржыдағы менеджмент модулі 

Модуль атауы және шифр Қаржыдағы менеджмент БПМ-5 
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Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП) соның ішінде жоғарғы оқу орнының компоненті (ЖК) 

Модуль мазмұны (пәннің)  Стратегиялық банктік менеджмент,Инновациялық менеджмент 

Академиялық сағаттар саны 300 академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны  10 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 1,2 

Модуль сипаттамасы Осы модульдің пәндер жиынтығы болашақ мамандарда банктік стратегиялық менеджмент негіздері 

мен банктердегі корпоративтік басқарудың ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады; 

компанияның инновациялық қызметін басқару негіздері, инновациялық процесті ұйымдастыру әдістері 

мен формалары.Магистрант алған білімдерін банктің адами капиталын басқару және қаржылық 

менеджменті саласындағы мәселелерді шешуде және шешуде қолдануды үйренеді; стратегиялық 

банктік менеджмент туралы білімді біріктіру, қиындықтармен жұмыс жасау және толық емес немесе 

шектеулі ақпарат негізінде пікірлер қабылдау, осы шешімдер мен білімдерді қолдану үшін этикалық 

немесе әлеуметтік жауапкершілікті ескеру;өнімдер мен қызметтердің бәсекеге қабілетті 

артықшылықтарын ұсына алатын отандық ғылыми-техникалық зерттеулер негізінде жоғары 

технологиялық өндірістерді дамыту тұжырымдамасын негіздеу; инновацияны басқарудың 

функциялары мен әдістері, оның ішінде инновацияны ынталандыру туралы бар білімді қорыту. 

Меңгерілген құзіреттер КҚ -11 Жаңа ұйымдарды (қызмет бағыттары, өнімдер және т. б.) құру мен дамытудың бизнес-

жоспарларын әзірлеу қабілеті.) 

КҚ -12 Қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарларын 

бағалау қабілеті 

КҚ -13 Макроэкономикалық ортаға сүйене отырып, ұйымның тиімді жұмыс істеуі үшін шешімдер 

қабылдау қабілеті 

КҚ -14 Деректер базасының көрсеткіштерін талдау, басқару шешімдерін қабылдау және Ұйымның 

экономикалық қызметін талдау негізінде болжамдар жасау мүмкіндігі 

 

 

6.    Мемлекеттің заманауи қаржы саясаты модулі 

Модуль атауы және шифр Мемлекеттің заманауи қаржы саясаты БПМ-6 

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП) соның ішінде таңдау  компоненті (ТК) 

Модуль мазмұны (пәннің)  Мемлекеттің ақша-несие саясаты, Қаржы саясатын мемлекеттік реттеу ,Қазақстан Республикасының 

индустриялық-инновациялық дамуының басымдықтары, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

экономикалық даму перспективалары  

Академиялық сағаттар саны 270 академиялық сағаттар  
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Академиялық кредиттер саны  9 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 3 

Модуль сипаттамасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ел экономикасындағы орны мен рөлі, ақша-несиелік реттеу 

тетіктерін, ақша-несиелік реттеу объектілерін, құралдарын, негізгі тенденцияларын реттейтін 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің негізгі нормативтік актілері қаржы нарықтарының дамуы; 

қаржы теориясы мен практикасы саласындағы соңғы зерттеулердің негізгі нәтижелері; қазіргі қаржы 

жүйесінің даму тенденциялары; қаржы жүйесі мен қаржылық саясаттың жұмыс істеу заңдылықтары; 

қазіргі қаржы жүйесінің салалары мен буындарының қызмет ету ерекшеліктері; инновациялық 

экономиканы қалыптастырудың негіздері; әлеуметтік саясат, мақсаттар, міндеттер, еңбек нарығы, 

жұмыссыздық және оның проблемалары.Магистранттар қаржы жүйесі мен қаржылық саясаттың 

жұмысына объективті баға беру үшін заманауи құралдарды қалай қолдануға болатындығын біледі; 

қаржылық қатынастар саласындағы заманауи процестерді бағалау; қаржылық саясаттың негізгі 

бағыттарында белгілі бір кезеңге қойылған мақсаттар мен міндеттердің орындылығын бағалау; ұлттық 

экономикадағы экономикалық процестерді талдау; тәжірибеде ғылыми болжау, жоспарлау, 

бағдарламалау әдістерін қолдану. 

Меңгерілген құзіреттер КҚ -15 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау және оның әлемдік нарыққа шығу қабілеті 

КҚ -16 Бизнес-процестерді модельдеу және ұйымдардың практикалық қызметінде бизнес-процестерді 

қайта ұйымдастыру әдістерін пайдалану қабілеті 

КҚ -17 Қаржылық есептілікті талдау және негізделген инвестициялық, кредиттік және қаржылық 

шешімдер қабылдау қабілеті 

 

 

7.   Басқару және бақылау модулі 

Модуль атауы және шифр Басқару және бақылау  БПМ-7  

Модуль типі Бейіндеуші пәндер циклы (БП) соның ішінде таңдау  компоненті (ТК) 

Модуль мазмұны (пәннің)  Салықтық бақылау, Салық менеджменті, Корпорацияның қаржысын басқару, Кәсіпорындарды қайта 

ұйымдастыру, қаржыландыру және сауықтыру  

Академиялық сағаттар саны 240 академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны  8академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 3 

Модуль сипаттамасы Модульдің мазмұны салықтық бақылаудың түсінігі мен маңыздылығын, белгілерін, принциптерін, 

түрлерін, нысандары мен әдістерін қарастыратын пәндерді қамтиды; салықтық тексерулерге 
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қойылатын талаптар; салықтық тексерулер кезеңінде құжаттарды сұрату тәртібі; салықтық бақылау 

нәтижелеріне шағымдану шаралары; қаржылық тұрақтылықтың, өтімділіктің, іскерлік және нарықтық 

белсенділіктің, тиімділік пен рентабельдіктің негізгі көрсеткіштері, инвестициялық шешімдер мен 

қаржыландыру шешімдерінің компания жұмысына әсерін бағалау әдістері мен әдістері;ұйымды 

қаржылық сауықтыру процесінің технологиясы, банкроттыққа және қаржылық сауықтыру 

процедураларына байланысты негізгі түсініктер, кәсіпорынның қаржылық айналымында дағдарыстық 

жағдайлардың туындауының алғышарттары, қаржылық сауықтыру әдістері және олардың қаржылық 

стратегияны жасаумен байланысы және банкроттық жағдайындағы кәсіпорынның тактикасы; 

персоналды басқару принциптері, әдістері мен әдістері, персоналды басқару бойынша менеджерлер 

мен мамандар арасындағы кәсіби қатынастардың мәні, персоналды таңдау мен жалдау әдістері мен 

әдістері. 

Меңгерілген құзіреттер КҚ -7 Экономикалық білім негіздерін меңгеру, қаржы, менеджмент, маркетинг, микро және 

макроэкономикалық құбылыстар туралы ғылыми түсініктерге ие болу 

КҚ -8  Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерін білу және түсіну қабілеті, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлі 

КҚ -9 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын бағалау 

қабілеті 

КҚ -10 Ұйымның экономикалық қызметіне талдау жүргізу және басқару шешімдерін дайындау үшін 

оның нәтижелерін пайдалану мүмкіндігі 

КҚ -15 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау және оның әлемдік нарыққа шығу қабілеті 

 

 

8.  Зерттеу тәжірибе модулі 

Модуль атауы және шифр Зерттеу тәжірибе БПМ-8 

Модуль типі  

Модуль мазмұны (пәннің)  Зерттеу тәжірибе  

Академиялық сағаттар саны 210 академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны  7 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 4 

Модуль сипаттамасы Магистранттардың ғылыми-зерттеу практикасы жедел ғылыми мәселені, ғылыми материалды 

жинақтау, талдау және жалпылау, соңғы біліктілік жұмысын дайындау үшін өзіндік ғылыми идеяларды 

жасау, магистрлік диссертация түрінде, дағдыларды игеру мақсатында жүзеге асырылады. өзіндік 

зерттеу жұмысы, ғылыми топтардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына практикалық қатысу. 
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Магистранттар кәсіби қызметке жүйелі көзқарас дағдыларын және оның әртүрлі түрлерінің 

ерекшеліктері туралы негізгі идеяларды оқып үйренеді. 

Меңгерілген құзіреттер АҚ-1 Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдау 

қабілеті 

АҚ -2 Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, олардың нәтижелерін талдау және өңдеу қабілеті 

АҚ -3 Зерттеу тақырыбы бойынша қорытындыларды жинақтау және тұжырымдау, орындалған 

зерттеулердің нәтижелері бойынша есептер дайындау қабілеті 

АҚ -4 Ғылыми басылымдардағы жарияланымдар арқылы өз ойын нақты білдіру қабілеті, ғылыми 

баяндамалармен конференцияларда сөз сөйлей білу 

АҚ -5 Ғылыми көзқарасты негіздеу және қорғау, ымыралы шешімдерді табу мүмкіндігі 

 

 9. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Модуль атауы және шифр Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы БПМ-9 

Модуль типі  

Модуль мазмұны (пәннің)  Тағылымдамадан өту және магистрлық диссертацияны қоса алғандағы   магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы     

Академиялық сағаттар саны 720 академиялық сағаттар  

Академиялық кредиттер саны  24 академиялық кредиттер  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 2,3,4 

Модуль сипаттамасы МҒЗЖ магистранттарға ғылыми жұмыс жазудың заманауи әдістемелік қағидаларымен және 

тәсілдерімен танысуға мүмкіндік береді, сонымен қатар ғылыми жұмыстарды дайындау, жазу, 

безендіру және ұсыну дағдыларын қалыптастырады және ғылыми білімнің негізгі әдістерін және 

олардың практикалық мүмкіндіктерін игереді ғылыми жұмыс жазуда қолдану. 

Меңгерілген құзіреттер АҚ -6 Кәсіби қызметті жүзеге асыруда заманауи зерттеу әдістерін, бағдарламалық-аналитикалық және 

экономикалық есептерді қолдану қабілеті  

АҚ -7 Ықтимал тәуекелдердің туындауының алдын алу, оларды төмендету бойынша іс-шараларды 

жүзеге асыру қабілеті 

АҚ -8 Экономикалық және қаржылық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін бағалау 

қабілеті,кәсіпорынның ауқаттылық дәрежесі 

АҚ -9 Қаржы-экономикалық қызметті өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және 

компьютерлік технологияларды қолдану қабілеті 

АҚ -10 Нарықта кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясын қалыптастыру 
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10.    Қорытынды аттестаттау модулі 

Модуль атауы және шифр   Қорытынды аттестаттау,  БПМ-9 

Модуль типі - 

Модуль мазмұны (пәннің)  Магистрлік  диссертацияны рәсімдеу және қорғау 

Академиялық сағаттар саны 360 академиялық сағаттар 

Академиялық кредиттер саны  12 академиялық сағаттар  

Оқыту формасы Күндізгі  

Семестр 4 

Модуль сипаттамасы Оқыту саласындағы іргелі теориялық және қолданбалы пәндер саласындағы магистрлік бағдарлама 

түлектерінің алған құзыреттіліктерін, білімдерін, дағдылары мен дағдыларын кешенді тексеру - бизнес 

және менеджмент, кейіннен тағайындаумен негізделген біліктілік бағасын беруге мүмкіндік береді. 

Магистр деңгейі.Аттестаттаудың міндеттері магистранттардың оқу процесінде алған білім деңгейі мен 

көлемін бағалау қажеттілігінен тұрады, оның ішінде: оқыту саласындағы теориялық және қолданбалы 

білім; оқыту саласындағы техникалық жүйелерді талдау мен синтездеудің заманауи құралдарын 

иемдену; таңдалған бағыт бойынша технологиялар мен технологиялардың даму тенденцияларын 

болжау дағдылары. 

Меңгерілген құзіреттер КҚ -3 Ұйымның бәсекеге қабілеттілігін жетілдіруге бағытталған ұйымның стратегиясын әзірлеуде 

стратегиялық талдау дағдыларын қолдану қабілеті 

АҚ-1 Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені талдау 

қабілеті 

АҚ -9 Қаржы-экономикалық қызметті өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық және 

компьютерлік технологияларды қолдану қабілеті 

АҚ -6  Кәсіби қызметті жүзеге асыруда заманауи зерттеу әдістерін, бағдарламалық-аналитикалық және 

экономикалық есептерді қолдану қабілеті 

АҚ -7 Ықтимал тәуекелдердің туындауының алдын алу, оларды төмендету бойынша іс-шараларды 

жүзеге асыру қабілеті 

 

 

 

 

 



32 

 

 

ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ / РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

Модуль атауы / 
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Ц
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Сағаттар көлемі (академиялық 

сағаттармен) / Объем часов (в 

академических часах) 

Курс, семестр 

бойынша бөлу (акад 

кредитпен) /                                                

Распределение по 

семестрам, курсам (в 

акад. кредитах) 
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1 курс 2 курс 

1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

15 15 15 15 

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН - 35  кредит / кредитов - оның ішінде/  из них 

Жоғары  оқу орнының компоненті  (ЖК) / Вузовский компонент (ВК) - 20 кредит / кредитов 

Таңдау компоненті (ТК) / Компонент по выбору (КВ) - 15 кредит / кредитов 

БПМ- 1 

/МБД-1 

Жалпы міндетті 

пәндер модулі / 

Модуль 

общеобязательных 

дисциплин 

GTF 5201   

IFN 5201 

БП ЖК                    

БД ВК 

Ғылымның тарихы және 

философиясы /  

История и философия науки 
4 1 Э 120 18 18   12 72 4       

ShT 5202  

IYa 5202 

БП ЖК                    

БД ВК 

Шет тіл (кәсіби) / Иностранный язык 

(проф) 4 1 Э 120 18 18   12 72 4       

ZhMP 5203  

PVSh 5203 

БП ЖК                    

БД ВК 

Жоғары мектеп педагогикасы /  

Педагогика высшей школы 4 1 Э 120 18 18   12 72 4       

BP 5204  

PU 5204 

БП ЖК                    

БД ВК 

Басқару психологиясы / Психология 

управления 4 1 Э 120 18 18   12 72 4       

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   
16     480 72 72 0 48 288 16 0 0 0 

БПМ- 2 

/МБД-2 

Әлемдік қаржы  және 

ғылыми зерттеу 

әдістемелері /  

Мировые финансы и 

методология научных 

исследований 

1.AKN 5205/  

MFR 5205                                        

2. HK 5205 /            

MF 5205 

БП ТК                 

БД КВ 

1.Әлемдік қаржы нарықтары / 

Мировые финансовые рынки       2.  

Халықаралық қаржы    /                           

Международные финансы                            5 2 Э 150 30 15   15 90   5     



33 

 

1.GZUA 

5206 / MONI 

5206               

2. GZZT 

5206 /  STNI 

5206                                                     

БП ТК                 

БД КВ 

1.Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру әдістемесі / Методика 

организации научных исследований                                               

2.Ғылыми зерттеулердегі заманауи 

технологиялар / Современные 

технологии в научных 

исследованиях 

5 2 Э 150 30 15   15 90   5     

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю 
  10     300 60 30 0 30 180 0 10 0 0 

БПМ- 3 

/МБД-3 

Пәндерді оқыту  

әдістемелері /   

Методика 

преподавания 

1. MBPOA 

6207 /MPDS  

6207                                                                             

2. EPOA 

6207 / 

MPED 6207 

БП ТК                     

БД КВ 

1.Мамандық бойынша пәндерді 

оқыту әдістемесі / Методика 

преподавания дисциплин  по 

специальности                                                

 2. Экономикалық пәндерді оқыту 

әдістемесі / Методика преподавания 

экономических дисциплин       

5 3 Э 150 30 15   15 90     5   

PT 6208 /  

PP 6208                                        

БП ЖК                    

БД ВК 

Педагогикалық тәжірибе / 

Педагогическая практика 
4 3 О 120   120           4   

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   
9     270 30 135 0 15 90 0 0 9 0 

БП циклі бойынша барлығы/Итого по циклу БД 
  

35     1050 162 237 0 93 558 16 10 9 0 

БЕЙІНДЕУШІ  ПӘНДЕР ЦИКЛІ / ЦИКЛ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН - 49 кредит / кредитов - оның ішінде/  из них 

Жоғары оқу орнының компоненті (ЖК) / Вузовский компонент (ВК) - 25 кредит / кредитов 

Таңдау компоненті (ТК)  / Компонент по выбору (КВ)  - 17 кредит / кредитов 

Зерттеу тәжірибесі/исследовательская практика - 7 кредит 

КПМ-4/                                                                            

МПД-4 

Бизнестегі  

цифрландыру /  

Цифровизация в 

бизнесе 

BZZT 5309 / 

STBI 5309                
БП ЖК                   

ПД ВК 

Бизнес-зерттеулердегі заманауи 

технологиялар / Современные 

технологии в бизнес-исследованиях 5 2 Э 150 30 15   15 90   5     

IZhBZh 

5310 / BPIP 

5310 

БП ЖК                 

ПД ВК 

Инновациялық жобаларды бизнес-

жоспарлау / Бизнес-планирование 

инновационных проектов                                                                                     
5 2 Э 150 30 15   15 90   5     

BZT 5311 / 

SFT 5311               
БП ЖК                 

ПД ВК 

Қазіргі  заманауи технологиялар / 

Современные финансовые  

технологии  5 1 Э 150 30 15   15 90 5       
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Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   
15     450 90 45 0 45 270 5 10 0 0 

КПМ-5/  

МПД-5 

Қаржыдағы 

менеджмент / 

Менеджмент в 

финансах 

SBM 5312 / 

SBM 5312 
БП ЖК                

ПД ВК 

Стратегиялық банктік менеджмент / 

Стратегический банковский 

менеджмент                           
5 1 Э 150 30 15   15 90 5       

IM 5313 /  

IM 5313 
БП ЖК                

ПД ВК 

Инновациялық менеджмент /  

Инновационный менеджмент                  

5 2 Э 150 30 15   15 90   5     

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   10     300 60 30 0 30 180 5 5 0 0 

КПМ-6/                                                                            

МПД-6 

Мемлекеттің заманауи 

қаржы саясаты / 

Современная 

финансовая политика 

государства 

1.MANS 

6314 / 

DKPG  6314                              

2. KSMR 

6314/ GRFP 

6314 

БП ТК                    

ПД КВ 

1.Мемлекеттің ақша-несие саясаты /  

Денежно- кредитная политика 

государства                                                  

2. Қаржы саясатын мемлекеттік 

реттеу / Государственное 

регулирование финансовой политики 

5 3 Э 150 30 15   15 90     5   

1. KRIIDB 

6315 / 

PIIRRK 

6315                             

2. KRAEDP 

6315 /  

PSERRK 

6315 

БП ТК                    

ПД КВ 

1.Қазақстан Республикасының 

индустриялық-инновациялық 

дамуының басымдықтары / 

Приоритеты   индустриально-

инновационного развития 

Республики Казахстан                                                               

2. Қазақстан Республикасының 

әлеуметтік-экономикалық даму 

перспективалары / Перспективы  

социально-экономического развития 

РК                     

4 3 Э 120 18 18   12 72     4   

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   9     270 48 33 0 27 162 0 0 9 0 

КПМ-7/                                                                            

МПД-7 

Басқару және бақылау 

/ Управление и 

контроль 

1.SB 6316 /  

NK  6316                                   

2. SM 6316 /  

NM 6316 

БП ТК                    

ПД КВ 

1. Салықтық бақылау / Налоговый 

контроль                                      2. 

Салық менеджменті / Налоговый 

менеджмент 

4 3 Э 120 18 18   12 72     4   

 1. KKB 

6317 / UFK 

6317                                    

2. KKUKS 

6317 / RFOP 

6317 

БП ТК                    

ПД КВ 

1. Корпорацияның қаржысын 

басқару / Управление финансами 

корпорации                       2. 

Кәсіпорындарды қайта 

ұйымдастыру, қаржыландыру және 

сауықтыру / Реорганизация, 

финансирование и оздоровление 

предприятий 

4 3 Э 120 18 18   12 72     4   

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   8     240 36 36 0 24 144 0 0 8 0 
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КПМ-8/                                                                            

МПД-8 

Зерттеу тәжірибе /  

Исследовательская 

практика 

ZT 6318 /  

IP 6318 
КП ЗТ / ПД 

ИП 

Зерттеу тәжірибе / 

Исследовательская практика 7 4 О 210 0 210 

  

0 0       7 

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю   7     210 0 210 0 0 0 0 0 0 7 

КП циклі бойынша барлығы/Итого по циклу ПД 
  

49 0 0 1470 234 354 0 126 756 10 15 17 7 

Ғылыми-зерттеу жұмысы/Научно-исследовательская работа 

КПМ-9/                                                                            

МПД-9 

  Магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы / Научно-

исследовательская 

работа магистранта 

     Тағылымдамадан өту және 

магистрлық диссертацияны қоса 

алғандағы   магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы    / 

    НИР магистранта, включая 

прохождение стажировки и 

выполнение магистерской 

диссертации  

24 2,3,4 О 720       240 480 4 5 4 11 

Модуль бойынша барлығы/Итого по модулю 
  

24     720 0 0 0 240 480 4 5 4 11 

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ / ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ҚА / 

 ИА 

Қорытынды 

аттестациялау / 

Итоговая аттестация 

    Магистрлік диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау / Оформление и защита 

магистерской диссертации  
12 4 З 360       120 240       12 

Қорытынды аттестаттау бойынша барлығы/Итого по итоговой аттестации 12     360 0 0   120 240 0 0 0 12 

        Итого по учебному плану 120     3600 396 591 0 579 2016 30 30 30 30 

  БП циклі бойынша     По циклу БД 35     1050 162 237 0 93 558         

  БП ЖК                                    БД/ВК  20     600 72 192 0 48 288         

  БП ТК                                    БД/КВ  15     450 90 45 0 45 270         

  БП циклі бойынша     По циклу ПД 49     1470 234 354 0 126 756         

  БП ЖК                                    ПД/ВК  25     750 150 75 0 75 450         

  КП ТК                                    ПД/КВ  17     510 84 69 0 51 306         

        КП ЗТ / ПД ИП 7     210 0 210 0 0 0         

Ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша барлығы/ Итого по научно-исследовательской работе  24     720       240 480         

Қорытынды аттестаттау бойынша / Итого по итоговой аттестации 12     360       120 240         
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Білім беру бағдарламасын дайындағандар 

 

 

 
Тегі, Аты, Әкесінің аты  Лауазымы  Байланыс мәліметтері   

Челекбай Ануар Дутбайұлы д.э.н., профессор академии Кайнар сот.тел +77759107800 

Умирзакова Гульзира Абдрахмановна 

 

к.э.н., профессор академии Кайнар сот.тел. + 7 70779990664 

Бегимбетов Серик Жанатаевич Директор ТОО «Financial  & Legal 

Solutions» 

сот.тел. +7 7471186552 

Мурзахметов Ерлан Болатович Директор ТОО «Керуен Сауда Групп » сот.тел. +7 7017994443 

 

 


