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Шымкент  университеті

                                                                                          
5В050900-Қаржы мамандығының  

МОДУЛЬДІК  БІЛІМ  БЕРУ  БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Құзыреттіліктің қалыптасуы Пәннің  коды Пәндердің  аталуы
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1 ЖМ  1.Жалпы модуль (ЖМ)

1.1 ММ 1.1 Міндетті модульдер (ММ) 

ЖБП МК 1 ME 5 3 135 30 15 15 75 3

Fil 2104 Философия ЖБП МК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

ЖБП МК 3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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ЖБП МК 1.2 емтихан 10 6 270 90 15 165
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3 3

Шет тілі / Иностранный язык ЖБП МК 1.2 емтихан 10 6 270 90 15 165 3 3

1.1  модуль бойынша барлығы 35 21 945 90 225 0 75 555 0 9 9 0 3 0 0 0 0

Модульд
ің  коды

Модульдің  
атауы

Кредит 
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AT 
010101

Ақпараттық - 
тарихи модуль - 9 

кредит  (405 
сағат)

1. Қазақстанның  ерте дәуірдегі тарихы мен  тәуелсіздік алған кезеңдер 
аралығындағы  әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдениеті туралы 
тарихты білу керек. Философия пәнін, қызметтерін, негізгі бөлімдерін және 
бағыттары білу керек. Компьютерлік негіздерді, кәсіби ақпаратпен іздеу үшін 
интернетті пайдалануға қабілетін дамыту керек. 2.Отандық тарих пәнінің 
мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты тарихи ситуациялық мәселелерді 
бағалап, білім беру барысында қолдана алу керек. Арнайы философиялық 
терминологияны және философияның категориялық ұғымдық апаратын 
қолдану керек; Күнделікті өмірде мен кәсіби қызметінде алған білімдерін 
қолдана білу керек.
3.Қазақстанның ерте дәуірден қазіргі заман аралығындағы  тарихын, негізгі 
көзқарастарын, кезеңдерді обьективті  саралай алу, қазіргі  технологияны 
пайдалана отырып, ақпаратты жинау, сақтау және өндеу керек. Философияның 
ережелерімен категорияларын әр түрлі әлеуметтік ағымдарды, фактілермен 
құбылыстарды бағалауда және сараптауда пікір айтуды қалыптастыру керек. 
Талдауға қабілеттілік, ғаламдық мәселелерді және пайымдауларды 
қалыптастыру керек.
4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол 
туралы  жазбаша және ауызша формада көрсете білу керек; Өз бетінше дербес 
интелектуалды және дүние танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық 
іскерлікке деген, үздіксіз оқып, үйренуге деген  қызығушылықты  жетілдіру 
керек. Қазіргі ақпараттық ресурстарды тиімді пайдалану керек. 
5.Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу 
керек. Философиялық білімдерді әр түрлі  жеке жағдайларда және қоғамдық 
құбылыстарды сараптауда қолдана білу керек. Топта жұмыс істеу  дағдысын 
қалыптастыру керек. 

KZT 1103/ SIK 
1103

Қазақстанның қазіргі заман тарихы / 
Современная история Казахстана
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АКТ 1105 / IKT 
1105

Ақпараттық-комуникативтік 
технологиялар (ағылшын тілінде) / 
Информационно-комуникационные 
технологии (на англ.языке)

Kom 
010202

Коммуникативті 
модуль - 12 
кредит  (540 

сағат)

1.Орыс, шетел тілдері оқыту мақсаты мен міндеттері, негізгі түсініктері, даму 
тарихы мен қазіргі жағдайы туралы білу және түсіну керек. 
2.Орыс, шет ел тілдерінің жүйесін, құрылымы мен қызметін, тіл жүйесінің 
негізгі категорияларын, олардың деңгейлік құрылысын, фонетикалық және 
лексика-фразеологиялық жүйелердің өзгешелігін, қазіргі әдеби тілдердің 
грамматикалық құрылысын біліп, кәсіби қызметінде қолдана білу керек.
3.Орыс, шетел тілдерінің лексикалық қабаттары мен стильдік мінездемесіне 
сәйкес ажырата білу керек.
4.Білім беру саласында инновациялық үрдісті жүзеге асыруы, қазіргі заман 
талабына сай ақпараттандыру қоғамының жаңа талаптарын орындауы, оқыту 
үрдісінде ақпараттық технологияларды қолданылу керек.
5.Орыс, шетел тілдерінің құрылымы, тілдік бірліктері мен олардың қызметін, 
негізгі даму сатылары туралы негізгі білімдерін қолдана алуы керек.     

К(O)T 1101 / 
К(R)Ya 1101 

Қазақ (Орыс) тілі / Казахский 
(Русский) язык

ShT 1102 / IYa 
1102



1.2 ТМ 1.2.   Таңдау  модульдері  (ТМ)

Әлеуметтану/ Социология ЖБП ТК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Саясаттану /Политология ЖБП ТК 3 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

Құқық негіздері/ Основы права ЖБП ТК 4 емтихан 3 2 90 15 15 15 45
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1.2 модуль бойынша барлығы 11 7 315 60 45 0 45 165 0 0 0 2 5 0 0 0 0

1 модуль бойынша барлығы: 46 28 1260 150 270 0 120 720 0 9 9 2 8 0 0 0 0

2 ММ 2. Мамандық  модулі (ММ) 

2.1 ММ 2.1 Міндетті модульдер (ММ) 

БП МК 4 емтихан 3 2 90 15 15 15 45
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БП МК 3 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

БП МК 1 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

ET 1204 БП МК 1 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

Mik 1205 Микроэкономика БП МК 2 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

Mak 2206 Макроэкономика БП МК 3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Бухгалтерлік есеп/ Бухгалтерский учет БП МК 3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

КА 
010303

Қоғамдық-
әлеуметтік 

модуль - 7 кредит 
(315сағат)

1.Әлеуметтанудың даму тарихын және ғылым ретінде қалыптасуын, әлеуметтік 
зерттеудің  әдіснамалары туралы білуі керек. Графикалық және экономика-
математикалық талдауы қолдана отырып, экономикалық процестерді 
модельдеу керек. 2.Әлеуметтану пәнінің мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты 
әлеуметтік ситуациялық мәселелерді бағалап, білім беру барысында қолдану 
керек. Ээкономикалық үлгілерді құрастыру әдістерімен таныстыру және 
оларды талдауда пайдалануға үйрету керек. 
3.Әлеуметтанудың өзекті мәселелеріне байланысты негізгі көзқарастарын, 
кезеңдерді обьективті  саралай алу керек. Мемлекеттің экономикалық және 
әлеуметтік саясатын жүзеге асыру, экономикалық дүниетаным мен белсенді 
азаматтық поцизияны қалыптастыру керек.
4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол 
туралы  жазбаша және ауызша формада көрсете білу керек. Өз бетінше дербес 
интелектуалды және дүние танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық 
іскерлікке деген, үздіксіз оқып, үйренуге деген  қызығушылықты  жетілдіру 
керек.
5. Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу 
керек. Өзінің азаматтық ұстанымын қалыптастыру мен қоғам алдындағы 
әлеуметтік жауапкершілігін сезіну керек.

Aleu 2106/ Sots 
2106
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Saya 2107 / Pol  
2107

KN 2108 / OP 
2108

                             
                             
                             
                             
                             
                             

КТЕМ 
020401

Кәсіби тілдер 
және 

экономикадағы 
математика - 7 

кредит (315 
сағат)

1. Қазақ тілін оқыту барысында қазақ тілінің фонетика, лексика,  морфология 
салалары қамтылады. Мәтін деңгейінде түрлі тақырыптағы мәтін 
байланыстарының құралы мен құрылымы, қазіргі қазақ тілінің түрлі стілінің 
ерекшеліктері негізге алынады. 2. Тілді үйрену барысында үйренушілердің 
сөйлесім әрекетінің 4 түрін - түрлі типтегі монолог, диалог, полилог құра 
білуге үйрету, мәтін мазмұнын талдау мен қайта жаңғыртып оқыту арқылы 
олардың белсенділігін арттыру көзделеді. 3. Ғылыми үйымдастырылған 
жүйеде, статистикалық әдістерді, қолдану арқылы әлеуметтік –экономикалық 
құбылыстар мен процестердің сандық өзгерістерін, сапалық жағына 
байланыстыра отырып, зерттеу жұмыстарын қалай жүргізу керек екендігін 
үйретеді. 4.Қоғам жатқызылады және оның әр алуан көріністері мен формасын 
қарастырады. Статистика әлеуметтік – экономикалық құбылыстармен 
процестерге зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде қоғамдық ғылымның негізі 
қағидалары мен заңдылықтарына сүйенеді.  
5. Қоғамдық құбылыстар жайындағы жаппай мәліметтерді жинау, есептеу, 
талдау, және оған қорытынды жасау сияқты әртүрлі тәсілдерді үйренеді.

KK(O)T 2201 / 
PK(R)Ya 2201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі / 
Профессиональный казахский 
(русский) язык

KBShT 2202 / 
POIYa 2202

Кәсіби бағытталған шет тілі/ 
Профессионально-ориентированный 
иностранный  язык

EM 1203/ ME 
1203

Экономикадағы матемаика / 
Математика в экономике

ЕК 
020502

Экономикаға 
кіріспе - 7 кредит 

(315 сағат)

1.  Оқуына қажет болатын, экономикалық мәселелерді зерттеуде жүйеле 
талдауға машықтануы , практикалық және ситуациялық мәселелерді шешуде 
экономикалық теория бойынша пайдалана білуі тиіс. 2.  Өз бетімен ізденіс 
жұмыстарының қыр сырын игеріп, өзінің тұжырымдарын дәлелді және 
экономикалық сауатты жеткізе білуі керек..   3. Қоғам дамуының кейбір 
мәселелері бойынша берілген мәліметтер мен интерпритацияларды қортып өз 
пікірін қалыптастыру қабілетін және экономикалық ойлау мәдениетін игеруі 
тиіс.  4. Экономикалық теориядан алынған біліміне сәйкес ақпараттарды ұғыну 
және талдауы тиіс,  мақсат қойып және оған жету жолдарын таңдай алуы тиіс.   
5. Экономикалық процестердегі біріктіру және үлгі құру әдістерін қамту, 
қоғамдық өндірісте барлық еңбек  күші мен жеке  еңбек күшінің  өнімділігін 
салыстырмалы түрде талдай білу,  оқу барысында алған білімін елдегі 
макроэкономикалық жағдайды және экономиканың өсу жолдарын анықтауда  
пайдалана білу.
 

Экономикалық теория/ 
Экономическая теория

КЕК 
020603

Қаржы және 
есепке кіріспе - 6 

кредит (270 
сағат)

1. Кәзіргі заманғы қаржылық, ерекше орны бар, бөлек элементтерінің 
қимылын білу қажет. 2. Бүгінгі күнгі дамып келе жатқан Қазақстанның нарық 
экономикасының қайшылығын, үйрету айырмашылығын, мемлекеттің жүргізіп 
жатқан саясатының жағымды және көлеңкелі болып жатқан құбылыстарды 
көрсету,  қаржы механизмінің аспаптарын деректі экономикалық жағдайда 
қолдана білуге талдағыш әдет ойын өсіруі қажет. .3. Қоғамның  әлеуметтік-
экономикалық  дамудың  нақты  жағдайында  қаржыны  үйымдастыру  
түрлерінің  байланысы  мен  әрекеттесуімен, оларды  қолдану  тәсілдерімен  
толық  танысуы  шарт. 4. Бухгалтерлік есеп пен аудиттің тарихы және 
қаржылық ақпараттардың қайдан алынып, қалай қолдану қажеттілігі жайлы, 
ұйымды басқарудағы бухгалтерлік есеп жүйесі, бухгалтерлік баланс, 
бухгалтерлік есептің концепциялары мен принциптері, шоттар жүйесі мен екі 
жақты жазу, актив, міндеттеме және кәсіпорынның меншікті капиталы туралы 
түсінікпен олардың анықтамасын таныстыруы қажет.  5.  ҚР аудит қызметінің 
жағдайы мен жалпы экономикалық негізі туралы типтік бағдарламаға сәйкес 
білім беруі керек.

ВE 2207/ BU 
2207



Қаржыға кіріспе/ Введение в финансы БП МК 3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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КП МК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

КП МК 6 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

2.1  модуль бойынша барлығы 40 25 1125 225 150 0 150 600 0 5 2 11 2 3 2 0 0

2.2 ТМ 2.2.   Таңдау  модульдері  (ТМ)

БП ТК 1 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

БП ТК 1 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

БП ТК 2 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

БП ТК 2 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

Men 2213 Менеджмент БП ТК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Mar 2214 Маркетинг БП ТК 4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

БП ТК 3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

КЕК 
020603

Қаржы және 
есепке кіріспе - 6 

кредит (270 
сағат)

1. Кәзіргі заманғы қаржылық, ерекше орны бар, бөлек элементтерінің 
қимылын білу қажет. 2. Бүгінгі күнгі дамып келе жатқан Қазақстанның нарық 
экономикасының қайшылығын, үйрету айырмашылығын, мемлекеттің жүргізіп 
жатқан саясатының жағымды және көлеңкелі болып жатқан құбылыстарды 
көрсету,  қаржы механизмінің аспаптарын деректі экономикалық жағдайда 
қолдана білуге талдағыш әдет ойын өсіруі қажет. .3. Қоғамның  әлеуметтік-
экономикалық  дамудың  нақты  жағдайында  қаржыны  үйымдастыру  
түрлерінің  байланысы  мен  әрекеттесуімен, оларды  қолдану  тәсілдерімен  
толық  танысуы  шарт. 4. Бухгалтерлік есеп пен аудиттің тарихы және 
қаржылық ақпараттардың қайдан алынып, қалай қолдану қажеттілігі жайлы, 
ұйымды басқарудағы бухгалтерлік есеп жүйесі, бухгалтерлік баланс, 
бухгалтерлік есептің концепциялары мен принциптері, шоттар жүйесі мен екі 
жақты жазу, актив, міндеттеме және кәсіпорынның меншікті капиталы туралы 
түсінікпен олардың анықтамасын таныстыруы қажет.  5.  ҚР аудит қызметінің 
жағдайы мен жалпы экономикалық негізі туралы типтік бағдарламаға сәйкес 
білім беруі керек. КК 2208/ VF 

2208

ККМ 
020704

Қаржы және 
қаржы 

менеджменті - 5 
кредит (225 

сағат)

1. Корпорацияның   қаржылық   механизмінің   теориясы   мен тәжірибесін 
білу (қаржылық ресурстарды, ақша қаражаттары мен олардың көздерін 
қолдану, бөлу, құрумен байланысты қаржылық қатынастарды басқару түрлерін, 
нысандарын және әдістерін), корпорацияның қаржылық жағдайын бағалай 
білу қажет. 2. Стратегиялық, ағымдағы және оперативтік қаржылық жоспар 
мен болжамды құрай білу қажет. 3.  Нарықтық экономика жағдайындағы 
корпорацияның қызмет етуінің әр түрлі салаларында онтайлы қаржылық 
шешімдерді қабылдау біліктілігіне ие болу керек. 4. Қаржы менеджменті 
туралы іргелі білімді игеруі, қазіргі экономикалық ойлардың қалыптасуы, 
қаржы шешімдерін басқаруды негіздеуге және оларды компаниялар деңгейінде 
іске асыруын білуі қажет. 5. Жұмыс берушілердің талабына сәйкес келетін, 
қаржы менеджменті саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті 
деңгейде білімге, іскерлікке, машыққа ие болуы қажет.

КF 3301/  КF 
3301

Корпоративтік қаржы/ Корпоративные 
финансы 

КМ 3302/  FM 
3302

Қаржылық менеджмент/ Финансовый 
менеджмент

ETS 
020805

Экономикалық 
тарих және 

саясат-5 кредит 
(225 сағат)

1. Экономикалық саясат елдегі саяси күштердің арақатынастарын, өндірістік-
техникалық мүмкіншіліктерін, әлеуметтік құрылымының жағдайларын, 
мемлекеттік мекемелердің жалпы-экономикалық және жергілікті тәртіптерін 
есепке алып, ескеруі қажеттігін білу керек. 2. Экономикалық ілімдер 
тарихының әдістерін,  дамуының жалпы сипаттамасын, экономикалық 
ойлардың және олардың таптық табиғатының пайда болуына әсер ететін 
әлеуметтік-экономикалық тарихи жағдайлар танып білуі керек. 3. Қоғамның 
дамуымен бірге экономикалық сана мен сенім де өзгереді, экономикалық 
құндылық ұғымының мазмұны ауысады, осыған байланысты, тіпті дәстүрлі 
міндеттемелердің өзі де жаңаша көзқарасқа сәйкес шешілуін білуі керек. 4. 
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік-құқықтық қатынастарды оқып білу, 
азаматтардың шаруашылық қызмет аясындағы құқықтыры мен міндеттерін 
белгілейтін және олардың кәсіпкерлік қызметінің дамуына негіз болатын 
нормативтік құқықтық актілермен танысуы керек.    5. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыруы қажет.

ES 1209/ ЕР 
1209

Экономикалық саясат/ Экономическая 
политика
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ЕІТ 1210/ ІЕ 
1210

Экономикалық ілімдер тарихы/ 
История экономической учений

KN 
020906

Құқықтық 
негіздеме-5 
кредит (225 

сағат)

1. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік-құқықтық қатынастарды оқып 
білу, азаматтардың шаруашылық қызмет аясындағы құқықтары мен 
міндеттерін белгілейтін және олардың кәсіпкерлік қызметінің дамуына негіз 
болатын нормативтік құқықтық актілермен танысуы керек.    2. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы 
қалыптастыруы қажет 4. Кәсіпкерлік құқық теориясының, негізгі қағидаттары, 
пәніне және бизнес қатынастарын реттеу әдістерін жалпы шарттарын ашу, 
және заңның басқа да салаларымен іскерлік заң байланысының 
маңыздылығын көрсетіп, ұғыну; 5. Экономикалық қызметті реттеу 
саласындағы мемлекеттік тарту; құқықтық нысандары мен нарықтық 
экономикада басқару әдістерін білу, үйрену.

КК 1211/ РР 
1211

Кәсіпкерлік құқық/ 
Предпринимательское право

SZhKKMN 
1212/ OKPK 
1212

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері/ Основа культуры 
против коррупции

MM 
021007

Менеджмент 
және маркетинг - 

6 кредит (270 
сағат)

1. Қазіргі нарықта экономикадағы менеджменттің ролі өндірілетін өнім мен 
қызмет түрінің бәсекелік қабілетін арттыру арқылы ұйымның тиімді қызметін 
қалыптастырумен байланыстылығын білуі керек. 2. Мамандарға бүгінгі күнгі 
менеджмент тұжырымдамаларын сапалы ұғынып, оларды кәсіпорын 
тәжірибесінде  ұтымды қолдана білу міндетті шарт.  3. Тауар  және  қызметтер  
рыногындағы  тұтынушылық  іс-әрекет  теориясының  негіздерін, рынокты  
сегменттеу  және  тауарды  жайғастырудың  әдістемелік  негіздерін, маркетинг  
жүйесіндегі  тауар  саясатын, баға  құру  және  баға  стратегияларын өткізуін 
білуі керек. 4. Шаруашылық жүргізудің барлық деңгейлерінде маркетингті 
басқаруға жалпы тәсілдемелерді ашу қажет. 5. Маркетингтік ақпараттарды 
дұрыс түсініп және олармен жұмыс істеу керек.

ESR 
021108

Экономика-
статистикалық 

реттеу - 8 кредит 
(360 сағат)

1. Экономика мен әлеуметтік ортада орын алатын өзгерістер заңдылықтарына 
тезірек бейімделу арқылы олар жөнінде ең дұрыс, әділ және тағдырлы 
шешімдерді қабылдаудың  элементтері  мен  принциптерін  пайдалану  
бойынша  тәжірибелі  дағдыларды  игеруі керек. 2. Қазіргі әлемнің 
экономикалық проблемеларын өзіндік бағалау дағдаларын алуды дұрыс 
түсіндіріп және олармен жұмыс істеуі керек. 3. Әлеуметтік-экономикалық 
құбылыстар мен процестердің сандық өзгерістерін, сапалық жағымен 
байланыстыра отырып, зертеу жұмыстарын қалай жүргізу керек екендігін 
үйрену керек. 4. Ақша және несие жүйесін, халықаралық несие - есептік және 
валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығының қалыптастыру 
негіздерінің толық білім жүйесін қалыптастыруы керек. 5. Ақша қарым-
қатынастардың түрлері мен қалыптарын ажырату,  несиелік механизмын 
қолдану,  практикада несиелендіру, ақша жоспарлау, уйымдастыру саласында 
теориялық білімді колдану керек.

EMR 2215/ GRE 
2215

Экономиканы мемлекеттік реттеу/ 
Государственное регулирование 
экономики



Sta 2216 Статистика БП ТК 3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

БП ТК 4 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

KE 3218/  3218 БП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

БП ТК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Aud 3220 Аудит БП ТК 6 емтихан 6 4 180 30 30 15 105 4

БП ТК 2 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

БП ТК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Салық есебі/ Налоговый учет БП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Сақтандыру/ Страхование БП ТК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Kaz 4225 Қазынашылық/ Казночейства БП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Базалық пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 80 49 2205 465 270 0 255 1215 0 5 8 6 8 9 7 6 0

КП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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ВМ 3304 КП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Банк ісі/ Банковское дело КП ТК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

ESR 
021108

Экономика-
статистикалық 

реттеу - 8 кредит 
(360 сағат)

1. Экономика мен әлеуметтік ортада орын алатын өзгерістер заңдылықтарына 
тезірек бейімделу арқылы олар жөнінде ең дұрыс, әділ және тағдырлы 
шешімдерді қабылдаудың  элементтері  мен  принциптерін  пайдалану  
бойынша  тәжірибелі  дағдыларды  игеруі керек. 2. Қазіргі әлемнің 
экономикалық проблемеларын өзіндік бағалау дағдаларын алуды дұрыс 
түсіндіріп және олармен жұмыс істеуі керек. 3. Әлеуметтік-экономикалық 
құбылыстар мен процестердің сандық өзгерістерін, сапалық жағымен 
байланыстыра отырып, зертеу жұмыстарын қалай жүргізу керек екендігін 
үйрену керек. 4. Ақша және несие жүйесін, халықаралық несие - есептік және 
валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығының қалыптастыру 
негіздерінің толық білім жүйесін қалыптастыруы керек. 5. Ақша қарым-
қатынастардың түрлері мен қалыптарын ажырату,  несиелік механизмын 
қолдану,  практикада несиелендіру, ақша жоспарлау, уйымдастыру саласында 
теориялық білімді колдану керек.

ANB 2217/ DKВ 
2217

Ақша. Несие. Банктер./ Деньги. 
Кредиты. Банки.

KETA 
021209

Қаржылық-
экономикалық 

талдау және аудит 
- 13 кредит (585 

сағат)

1. Нарықтық экономика талабындағы шаруашылық субъектілердің іс-әрекетін 
экономикалық талдау, қаржылық талдаудың жағдайын көрсете білу керек. 2 
Қаржылық жағдайдын және шаруашылық субъектің даму динамикасын 
көрнекі және қарапайым бағалау керек. 3. Қаржылық есептерін берудің, 
аудитті, бизнесті ұйымдастыруда есептерді беруде, талдаудың мақсатқа 
сәйкестігі туралы шешім қабылдау және оқуға дайын екеніне көз жеткізу. Ол 
үшін аудиторлық қорытындымен танысуға және мәні бойынша өткізу қажет. 4. 
Кәсіпорын қаржы жағдайын және оның қаржылық, шаруашылық әрекетінің 
нәтижелерін бағалау тиіс. 5. Қаржылық жағдай сапасын аңықтау, онын мерзім 
ішінде жақсару немесе жаман болу себептерің зерттеу, кәсіпорынның төлем 
қабілеттілігін және қаржылық тұрақтылығын көтеру бойынша ұсыныстарды 
дайындау білу керек.  

Кәсіпорын экономикасы/ Экономика 
предприятия

KKET 3219/ 
AFEDP 3219

Кәсіпорынның қаржы-экономикалық 
талдауы / Анализ финансово-
экономической деятельности 
предприятия 

BU 1221/ OB 
1221

Бизнесті ұйымдастыру/ Организация 
бизнеса

SS 
021310

Салық және 
салық есебі-6 
кредит (270 

сағат)

1.Салық салудың практикасын терең қарастыру мен қатар, нақты салық 
түрлерінің практикалық есептелуін  жетік үйрену керек. 2. Салық заңдарын 
жан – жақты оқып үйренумен бірге салықтық тетіктердің әсер етуін оқып білуі 
керек. 3.  Қаржы нәтижелерін салық салынатын табысты анықтау мақсатында 
қолданылатын қаржылық- статистикалық құжаттарды  толтырумен бірге, 
салық декларацияның әрбір салық бойынша жолдарын толтыруды, 
қосымшалар мен жеке есеп шоттарды үйлесімді қолдана отырып есептеуін 
білуі керек. 4. Салықтар мен алымдардың жекелеген топтарының жұмыс істеуі, 
оларды есептеу мен төлеудің тетігін білуі керек. 5. Салықтар төлеуден 
жалтарғаны үшін жауапкершілікті, салық заңдарын бұзғаны үшін санкциялар 
қолдануды білуі тиіс. 

SSS 3222/ NN 
3222

Салық және салық салу/ Налоги и 
налогообложение

SE 4223/ NU 
4223

KTS 
021411

Қазынашылық 
және сақтандыру-

6 кредит 
(270сағат)

1. Теориялық негіздерін зерттеу, ұлттық сақтандыру нарығының дамуында 
тенденциялар мен өзгешеліктерді табу, сақтандыру аясында қаржылық 
қатынастарды зерттей білу керек. 2. Қоғамдық өнеркәсіпте сақтандырудың 
мәні, сақтандыру нарқы мен оған қатыстылардың мазмұны,    сақтандырудың 
түрлерін, сатыларын, тармақтарын ажырату керек. 3. . Әр түрлі деңгейлердегі 
бюджетті қалыптастыру мен қолдануға байланысты проблемаларды шешу 
елдегі әлеуметтік ауыртпашылықты төмендетуді қамтамасыз ете білу керек.       
      4.  Мемлекеттік мақсатты бағдарламалардың орындалу жүйесін, облыстық 
деңгейде бюджеттің орындалуын ұйымдастыру және қазынашылық органдар 
бюджеттің орындалу туралы есебін қалыптастыру керек. 5.   Ауқымында 
іскерлік дағдыларын толық игеріп, біліктілігін арттыра біліу керек.

Sak 3224/ Str 
3224

BКВМ 
021512

Бағалы қағаздар 
және банктік 
маркетинг-6 
кредит (270 

сағат)

1. Қор нарығы құрылуының заңға сәйкестігі, құнды қаздарды шығару 
механизмін,  ұйымдастыруын, шығару және айналымға жіберуін білуі керек. 
2.Ауқымында іскерлік дағдыларын толық игеріп, біліктілігін арттыра біліу,  
алған білімдер жүйесі білім алушыны талапқа сай дағдыларды игеріп іске 
асыруға дайын болуы тиіс. 3. Бағалы қағаздар портфелін құрудың негізгі 
моделін, портфелдің инвестициялық сапасын сандық бағалау, инвестициялық 
стратегияның тиімділігін бағалау әдісін білу керек. 4.     Маркетинг теориялық 
негіздерін және категориялы  - түсініктеме аппаратын оқыту, сонымен қатар 
банктік маркетинг элементтері мен принциптерін пайдалану бойынша 
тәжірибелі дағдыларды игеру керек.  5.  Банктік маркетинг ортасы мен оның 
құрамдастары,  маркетинг ақпарат жүйесін білуі тиіс..                                

BKN 3303/ RCB 
 3303

Бағалы қағаздар нарығы/ Рынок 
ценных бумаг

Банктік маркетинг/ Банковский  
маркетинг

KNВІ 
021613

Қаржы 
нарықтары және 

банк ісі-12 
кредит (540 

сағат)

1. Қазіргі кезеңде Қазақстандағы бухгалтерлік есепке алу және аудит жүйесін 
дамытудың негізгі үрдісіне талдау жасалынады, алдағы жылдарда оны 
дамытудың жолдары мен нақты тетіктерімен танысып үйрену қажет. 2. 
Экономиканы басқаруда мамандар үшін банк ісін ұйымдастырудың ғылыми 
және практикалық негізін оқып үйренудің маңызы зор.  3. Қаржы нарығын 
реттеудің моделдерін,  ҚР қаржы нарығын және қаржылық ұйымдардың 
қызметін реттеу және қадағалау жөніндегі  агенттік қызметінің негізгі 
бағыттарын меңгеру қажет. 4. Қаржылық делдалдықтың артықшылықтарын,  
қаржы делдалдарының түрлерін,  коммерциялық банктер және несие 
үйымдарын зерттей білу қажет. 5. ҚР мемлекеттік нарығын басқару және 
қаржылық ұйымдардың қызметін реттеу және қадағалау жөніндегі  агенттік 
қызметінің негізгі бағыттарын меңгеру тиіс.

HKES 4305/ 
MSFO 4305

Халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттары/ Международные 
стандарты финансовой отчетности

BI 3306/ BD 
3306

KND 3307/  FRP 
3307

Қаржы нарықтары және делдалдар/ 
Финансовые рынки и посредники

KT 4308/ FA 
4308

Қаржылық талдау/ Финансовый 
анализ



Кәсіптендіру пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 30 18 810 180 90 0 90 450 0 0 0 0 0 3 6 9 0

1 траектория:  Халықаралық қаржы және несие 

КП ТК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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КП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

1 траектория бойынша: 15 9 405 90 45 0 45 225 0 0 0 0 3 3 3 0

2 траектория:  Банктегі қаржылық операциялар

Банк тәуекелдері/ Банковские риски КП ТК 5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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3

КП ТК 6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

КП ТК 7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

2 траектория бойынша: 15 9 405 90 45 0 45 225 0 0 0 0 0 3 3 3 0

2.2  модулі бойынша барлығы: 125 76 3420 735 405 0 390 1890 0 5 8 6 8 15 16 18 0

2 модуль бойынша барлығы: 165 101 4545 960 555 0 540 2490 0 10 10 17 10 18 18 18 0

1  және 2 модуль бойынша барлығы: 211 129 5805 1110 825 0 660 3210 0 19 19 19 18 18 18 18 0

HKN 
021714

Халықаралық 
қаржы және 

несие-9 кредит 
(405 сағат) 

1. Нарықтық экономика жағдайындағы халықаралық валюталық-қаржылық 
қатынастардың негізгі тақырыптары бойынша тереңірек білім алу керек. 2. ҚР 
қазіргі валюта жүйесінің негізгі элементтері,  халықаралық қаржы 
институттарының функциясы және рөлі  туралы білу,  валюта курсын есептеу, 
валютаның котировка әдісін қолдану,  халықаралық есептеу формасын айыру 
туралы икемді болу керек. 3. Нарық жағдайында шет мемлекеттердің 
қаржылық қатынастарының  әлемнің дамыған елдеріндегі мемлекеттік 
қаржыларды ұйымдастыру ерекшеліктерін білу керек. 4. Инвестициялық 
процесті жүзеге асыру және ұйымдастыру, оның қаржылық несиелік қызмет 
көрсету аясында кәсіби білімді алу тиіс. 5. Ауқымында іскерлік дағдыларын 
толық игеріп, біліктілігін арттыра біліп, алған білімдер жүйесі білім алушыны 
талапқа сай дағдыларды игеріп іске асыруға дайын болуы тиіс..

HVKNK 3308/ 
MV 3308

Халықаралық валюталық қаржылық 
несие қатынастары / Международные 
валютно-финансовые отношение

ShMK 3309/ 
FZS 3309

Шет мемлекеттердің қаржысы/ 
Финансы зарубежных стан

IKN 4310/ FKI 
4310

Инвестицияларды қаржыландыру 
және несиелендіру/ Финансирование 
и кредитование  инвестиций 

BKO 
021815

Банктегі 
қаржылық 

операциялар-9 
кредит (405 

сағат)

1. Пән бойынша алған білімдер жүйесі білім алушыны талапқа сай дағдыларды 
игеріп іске асыруға дайын болуы тиіс.. 2. Банктегі табыстылық пен тәуекел 
олардың себептері тәуекел деңгейіне ықпал етуші факторлар, банктік 
тәуекелдердің түрлерін қарастырылыу тиіс. 3. Банктердің қызмет етуінің 
негізгі заңдылықтары мен тенденциялары, сонымен қатар қазіргі заманғы 
банктердің валюталық операцияларының, валюталық мәмәлелердің 
жағдайларын қарастыру, банк қызметіндегі валюталық операциялардың тиімді 
ұйымдастыру әдістері, формалары мен принциптерін сонымен қатар Қазақстан 
Республикасы территориясында жүргізілетін валюталық операциялардың 
механизмі мен тәжірибесінің теориялық негізін білу керек. 4. Вексельдің мәні 
– тек қарызды қайтару кепілі ғана емес, сонымен бірге, ссудалық қарым-
қатынастардың тиімділігін арттыру мақсатында осы төлем міндеттемесін 
белсенді пайдалану арқылы – ресурстардың айналымын жеделдету қажет. 5. 
Ауқымында іскерлік дағдыларын толық игеріп, біліктілігін арттыра білу, пән 
бойынша алған білімдер жүйесі білім алушыны талапқа сай дағдыларды игеріп 
іске асыруға дайын болуы тиіс.

BT 3308/ BR  
3308

BEA 3310/ UAB 
3310

Банктегі есеп және аудит Учет и аудит 
в банке

VN 4311/ VK 
4311

Вексельдік несиелеу/ Вексельное 
кредитование



3. OKT 3.  Оқытудың  қосымша түрі

3.1 ММ 3.1 Міндетті модульдер (ММ) 

ОҚТ МК 1-4 Емтихан 8 8 240 240 2 2 2 2

ОҚТ МК 4 Сынақ 1 2 30 30
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ОҚТ МК 8 Сынақ 5 2 150 60 90 2

ОҚТ МК 8 Сынақ 5 2 150 60 90 2

3 модуль бойынша барлығы: 19 14 570 0 390 0 0 180 2 2 2 4 0 0 0 4

4. Мемлекеттік қорытынды аттестация

MKA 4501

МК 8 4 1 105 15 90 1

МК 8 8 2 210 30 180 2

МҚА модулі бойынша барлығы: 12 3 315 45 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Жалпы: 242 146 6690 1155 1215 0 660 3660 0 21 21 21 22 18 18 18 7

Құрастырушылар:   1. Кафедра меңгерушісі - Сергазиева М.Р.,  э.ғ.к.,  аға оқытушы 
2.  Кафедраның аға оқытушы   - Мауленкулова Г.Е. Э.ғ.к. 

3.  Кафедраның магистрі - Алиева Ф.У. оқытушы 
     4. Жұмыс беруші - Рсалиев Б. Мемлекеттік кірістер Департаментінің ОҚО бойынша жалпы бөлімінің жетекші маманы 

DSh 
031901

Дене шынықтыру 
модулі - 8 кредит 

(240 сағат)

1. Дене шынықтырудың адам дамуындағы және маман дайындаудағы рөлін  
білуі керек. 2.ҚР-ның дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік 
саясат негіздерін білуі керек. 3.Дене шынықтырудың және салауатты өмір 
сүрудің теориялық әдістемелік негіздерін білуі керек. 4.Денсаулықты сақтауды 
және нығайтуды қамтамасыз ететін психо-физикалық амалдар мен қасиеттерді 
дамытып және жетілдіру арқылы практикалық ептілік пен дағдыны өмірде 
қолдана алуы керек.

DSh  1(2)401/ 
FK   1(2)401

Дене шынықтыру/ Физическая 
культура
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КР 
032002

Кәсіби практика / 
Профессиональна

я практика - 6 
кредит (330 

сағат)

1. Оқу үрдісінде алынған теориялық білімді тереңдету және бекіту,  заңдық, 
нормативтік материалдармен жұмысты өңдеу;
2. Кәсіпорынының өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымен, нақты 
қызмет және бөлімдердің қызметімен мақсаттарымен, кәсіпорынның 
маркетингтік және коммерциялық бөлім қызметімен тереңірек танысу; 
3.Болашақ мамандық дағдыларын тәжірибелік меңгеру;
4. Экономикалық шешімдерді шешу кезінде студенттердің тәжірибе алуы, 
жалпы құрылымды басқару және жеке бөлімдерінің функцияларымен танысу
5. Жалпыландыру, жүйелендіру, нақтыландыру және белгілі бір кәсіпорынның 
тәжірибесінде теориялық білім негізінде қорытындылау, экономика 
саласындағы ұйымдастырушылық және құқықтық жұмыстардың тәжірибелік 
қызметіне үйрену, болашақ мамандырылған қызметтің дұрыс шешімін 
ұйымдастыру.

ОР 2402 / UP 
2402

І. Оқу практика/  Учебная практика - 1 
апта/ 1 неделя

ОР 4403 / PP 
4403

Өндірістік  практика/ 
Производственная практика - 5 апта / 
5 недель

DР  4404 / PP 
4404

Дипломалды практика /  
Преддипломная практика - 5 апта / 5  
недель

MKA 
042103

Мемлекеттік  
қорытынды 

аттестация - 3 
кредит (315 

сағат)

1. Өндіріс, қызмет көрсету саласында, оқу процесінде алған теориялық білімді  
мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу;
2. Заңдылық және инструктивтік материалдармен жұмыс істеу дағдысын 
қалыптастыру;
3. Болашақ мамандықтың практикалық дағдысын меңгеру, өндіріс процесінде 
инновациялық технологияларды пайдалану;
4. Бітіру жұмысын орындау үшін материалдар жинақтау, ұғыну.
 

1. Мамандық бойынша мемлекеттік 
емтихан
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2. Диплом жұмысын (жоба) жазу және 
қорғау немесе екі кәсіптендіру пәннен 
мемлекеттік тапсыру                               
             

Диплом 
қорғау

«Қаржы және құқықтану» кафедрасының әдістемелік комиссиясында (2016 жылдың _____ ________ № ___ хаттама) және 
мәжілісінде (2016 жылдың _____  ________  № ___  хаттама) талқыланып, бекітуге ұсынылды.
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