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1

Білім беру бағдарламасына жалпы мінездеме

1.1

Түсіндірме жазба

«Бизнес жəне басқару» бағыты бойынша 6В04106 «Қаржы» экономика жəне бизнес
бакалаврларын дайындау жоғары кəсіби білім беру бағдарламасы «Тұран»
университетінің Экономика факультетінде жүзеге асырылады.
Жоғары кəсіби білім берудің көрсетілген бағыты бойынша білім беру
бағдарламасы, мемлекеттік білім беру стандарты негізінде еңбек нарығының талаптарын
ескере отырып əзірленген құжаттар жүйесі болып табылады. Білім беру бағдарламасы
негізінен білім беру үдерісін іске асырудың мақсаттарын, күтілетін нəтижелерін,
мазмұнын, шарттары мен технологияларын, түлектердің дайындық сапасын бағалауды
регламенттейді
«Қаржы» бакалавриат білім беру бағдарламасы – «Қаржы» мамандығы шеңберінде
аккредитацияланған бірегей практикаға-бағдарланған», сандық экономика үшін талап
етілетін мамандарды дайындауға бағытталған. Қолданбалы қаржылық пəндерді терең
білетін жəне қаржы саласында инновациялық əдістер мен заманауи цифрлық шешімдерді
терең түсінетін Bloomberg Professional Terminal, блокчейн технологиясын, Data mining/
Big Data, Case-study əдісін қолдану негізінде дағдылар мен құзыреттілікке бағытталған.
Білім беру бағдарламасының құрылымы оқу нəтижелерін көрсетеді, түлектердің біліктілік
деңгейі мен негізгі құзыреттерін сипаттайды.
Қаржы нарығы – экономиканың қарқынды дамып келе жатқан секторларының
бірі болып табылады. Қаржы нарығының жоғары өсу қарқыны қаржы нарығында қаржы
саласында да, практикалық дағдылар саласында да теориялық білімі бар жоғары білікті
мамандарға мұқтаж жаңа қаржы институттарының пайда болуына себеп болды.
Білім беру бағдарламасы үш тілде: қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүзеге
асырылады. Ол толық оқу циклімен сипатталады (бакалавриат-магистратура жəне PhD
докторы).
«Сандық қаржы» білім беру бағдарламасының ерекшеліктері:
- оқытудың тəжрибелік бағыты;
- кəсіпкерлік модульдер жəне авторлық курстар;
- күшейтілген тілдік компонент, сертификатталған ағылшын тілі курсы;
- ҚР өндіріс орындарында, университетте тағылымдамадан өту жəне мастеркласстар;
- ЖОО-мен серіктестермен академиялық мобильділік бағдарламалары;
- тəжірибелі-оқытушылар – қаржы нарығында қызмет етуші тəжрибелі
оқытушылар;
- кəсіби сертификаттауға дайындық оқу курстары.
5В050900 – «Қаржы» білім беру бағдарламасының бірегейлігі білім алушылардың
шығармашылық жəне аналитикалық қабілеттерін толық көлемде оқыту жəне іске асыру
процесінің креативті құраушысынан тұрады..
Жоғарыда айтылғандарға сəйкес, «Қаржы» бағыты бойынша білім беру
бағдарламасын іске асыру негізді болып табылады.
1.2

Білім беру бағдарламасының мақсаты

6В04106 – «Қаржы» БББ миссиясы қаржы нарықтарында, сондай-ақ экономиканың
нақты секторында кəсіби қызметті табысты жүргізуге қабілетті жоғары кəсіби
қаржыгерлерді даярлау болып табылады.
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БББ Студенттердің жеке қасиеттерін дамытуға жəне еңбек нарығының
қажеттіліктеріне сəйкес құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған, бұл университет
миссиясына сəйкес келеді.
Білім беру бағдарламасының мақсаты-бітірушіге қаржы саласында жəне
экономиканың нақты секторында, мемлекеттік жəне жеке қаржы саласында табысты
жұмыс істеуге, еңбек нарығында əлеуметтік-мобильді жəне бəсекеге қабілетті болуға
мүмкіндік беретін білім алушылардың жалпы мəдени жəне жеке қасиеттерін, жаңа
формациядағы экономист-қаржыгерлердің кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру жəне
дамыту.
Білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты білім алушылардың əлеуметтіктұлғалық қасиеттерін қалыптастыру болып табылады: мақсатты, ұйымшылдық,
жауапкершілік, азаматтық, коммуникабельділік, олардың жалпы мəдениетін арттыру,
төзімділік, əлеуметтік маңызы мен «Қаржы» кəсіби қызметтің əлеуметтік салдарын түсіну
Оқыту саласында білім беру бағдарламасының жалпы мақсаттары::
- бітірушіге «қаржы» мамандығына дайындау бейініне сəйкес қаржы нарығының
таңдалған сегментінде табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жоғары кəсіби білім алу.
- қорытынды мемлекеттік аттестацияны табысты тапсыру нəтижелері бойынша
бейініне (мамандануына) сəйкес бакалавриаттың білім беру бағдарламасын меңгеруге
білім алушыларды кəсіптік бағдарлау, онда бітірушіге «экономика жəне бизнес
бакалавры» академиялық дəрежесі беріледі.
Жалпы мақсатты нақтылау білім беру бағдарламасының келесі бөлімдерінің
мазмұнымен жүзеге асырылды жəне білім беру бағдарламасын меңгеру нəтижесі ретінде
құзыреттіліктер жиынтығында көрсетілген.
1.3

Кəсіби қызмет саласының сипаттамасы

Бітірушілердің кəсіби қызметтері болып табылады:
«Қаржы» БББ түлектері экономиканың барлық меншік нысандары мен қызмет
салаларының қаржылық жəне нақты секторларының компанияларында, қаржы органдары
мен сақтандыру ұйымдарында, банктерде, зейнетақы, инвестициялық компанияларда,
бағалы қағаздар нарығында, сақтандыру, қаржы жəне инвестициялық нарықтарда кəсіби,
талдау, кеңес беру қызметін жүзеге асырады.
«Қаржы» мамандығы бойынша экономика жəне бизнес бакалаврлары қаржыны
жоспарлаумен, болжаумен, реттеумен, басқарумен жəне ұйымдастырумен, сондай-ақ
оларды бақылаумен, микро жəне макродеңгейлерде жүргізілетін ақша-кредит жəне
фискалдық саясаттың іс-шараларын жүзеге асырумен айналысады. Осы бейіндегі
бакалаврлар компанияның қаржылық жағдайына талдау жасап, табыстарды ұлғайтуға,
шығындар мен тəуекелдерді азайтуға ықпал етуі, сапалы қаржылық қызметтерді ұсынуда
нарықтың қажеттілігін қанағаттандыруы тиіс.
Кəсіби қызмет түрлері: ЭҚТЖ
Бітірушілер талап етілетін ЭҚТЖ бойынша Экономикалық қызмет түрлері
64.11.0 Орталық банктің қызметі
64.19.1 Банктердің, вексель кеңселерінің қызметі
64.19.9 Өзге де қаржы мекемелерінің ақша делдалдығы
64.20.0 Холдинг компанияларының қызметі
64.30.0 Трестер, қорлар жəне басқа ұқсас қаржы объектілері
64.91.0 Қаржы лизингі
64.92.1 Ломбардтардың қызметі
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64.92.9 Несиелендірудің басқа түрлері
65.11.1 Мемлекеттік өмірді сақтандыру
65.11.2 Мемлекеттік емес өмірді сақтандыру
65.12.1 Залалды мемлекеттік сақтандыру
65.12.2 Зиянды мемлекеттік емес сақтандыру
65.30.1 Мемлекеттік зейнетақымен қамсыздандыру
65.30.2 Мемлекеттік емес зейнетақымен қамсыздандыру
66.11.0 Қаржы нарықтарын басқару
66.12.0 Бағалы қағаздар мен тауарларға арналған келісім-шарттар бойынша брокерлік
қызметтер
66.19.0 Сақтандыру жəне зейнетақымен қамтамасыз етуден басқа, қаржылық қызметтерді
ұсыну бойынша өзге де қосалқы қызмет
66.22.0 Сақтандыру агенттері мен брокерлер қызметі
66.29.0 Сақтандыру жəне зейнетақымен қамтамасыз ету бойынша өзге де қосалқы қызмет
66.30.0 Қорларды басқару
1.4
Білім беру бағдарламасына түсушінің дайындық деңгейіне қойылатын
талаптар.
6В04106 –«Қаржы» мамандығы бойынша бакалаврды даярлаудың жоғары кəсіптік
білім беру бағдарламасын меңгеру үшін толық орта (жалпы немесе кəсіптік) білімі туралы
мемлекеттік үлгідегі құжаты болуы жəне қабылдау Ережесіне сəйкес Ұлттық бірыңғай
тестілеуді (ҰБТ) немесе кешенді тестілеуді (КТ) тапсыру туралы сертификат болуы тиіс.
Жоғары базалық білім берудің білім беру бағдарламасы бойынша оқыту жалпы орта жəне
орта
кəсіптік
білім,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
бакалавриат
мамандықтарының жіктеуішіне сəйкес жоғары кəсіптік білім негізінде жүзеге асырылады.
Талапкер əлемдік мəдениеттің негізгі құндылықтарын білуі; қарым-қатынастың
мемлекеттік тілін білуі, табиғат пен қоғамның даму заңдылықтарын түсінуі, белсенді
азаматтық ұстанымды жəне өзін-өзі бағалау дағдысын меңгеру қабілетінің болуы,
гуманитарлық жəне математикалық пəндер саласында да білімі болуы, аталған пəндерді
оқуды жалғастыру ниеті болуы, сондай-ақ дербес компьютерде жұмыс істеуге бейімділігі
болуы тиіс. Талапкер психологиялық тұрғыдан төзімді жəне болашақ еңбек қызметінде
ұжымда жұмыс істеуге бағытталуы тиіс.
2
Құзыреттілік терминдерінде күтілетін оқыту нəтижелеріне қойылатын
талаптар
Оқыту нəтижелері құзыреттілік арқылы көрсетіледі жəне 1 деңгейлі Дублиндік
дескрипторлар (бакалавриат) негізінде жобаланады жəне бакалавриат бітірушінің кəсіптік
қабілеттері мен дағдыларын меңгеруіне сəйкес келеді.
Білім беру бағдарламасын меңгеру нəтижелері бітірушінің алған құзыреттіліктерімен
анықталады, яғни оның кəсіби қызмет міндеттеріне сəйкес білімін, іскерлігін жəне жеке
қасиеттерін қолдану қабілеттілігімен анықталады.
2.1

Түлектерге 6В04106 «Қаржы» БББ оқыту нəтижиесі
Курс аяқталғаннан кейін бітіруші:
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- жазбаша жəне ауызша сөйлеу мəдениетін меңгеруді көрсете отырып, тұлғааралық
жəне кəсіби өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін мультитілде жəне мультимəдениетті
коммуникацияға қабілетті, өз позициясын дəлелдей білу (ON 1);
- нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кəсіпкерлік қызметте мақсаттарға жету
үшін басқарудың заманауи əдістерін қолдануға қабілетті (ON 2);
- командада жұмыс істей алады, салааралық коммуникацияларды жəне
көшбасшылық қасиеттерді, бейконфликтсіз қарым-қатынас дағдыларын меңгерген (ON 3);
- жаңа жағдайларға бейімделуге жəне ішінара белгісіздік режимінде жұмыс істеуге,
дербес, дербес шешімдер қабылдауға қабілетті (ON 4);
- мəдени жəне əлеуметтік-экономикалық мəселелерді шешу үшін басшылық пен
командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті (ON 5);
- аймақ дамуының əлеуметтік-экономикалық мəселелерін шешуге, қоршаған ортаны
жақсартуға қабілетті (ON 6);
- сыни талдау негізінде стандартты кəсіби жағдайларда шешімдер табуға, қаржы
нарығында жəне экономиканың нақты секторында жеке кəсіби қызметті жоспарлауға
қабілетті ( ON 7);
- басқарушылық шешімдерді қабылдау мақсатында қаржылық ақпаратты талдау
үшін кəсіби есептер мен бағдарламаларды (Bloomberg Professional Terminal) шешу кезінде
тиісті сандық технологияларды, құралдарды, базалық əдістерді, теорияларды қолдануға
қабілетті ( ON 8);
- компанияның қаржылық қызметін ұйымдастыру кезінде кəсіби өсу жəне
басқарушылық шешімдерді əзірлеу үшін қаржы саласындағы іргелі Дағдылар мен білімді
қолдануға қабілетті (ON 9);
- қаржылық жағдайлар мен мəселелерді əртүрлі көзқараспен талдауға, басқа
əріптестерімен жəне нарық қатысушыларымен командалық жұмысты көрсетуге қабілетті
(ON 10);
- Қаржы нарығы конъюнктурасының дамуын болжауға, Қаржы нарығы
қатысушыларының макро-, мезо-, микродеңгейде мінез-құлқын бағалауға қабілетті (ON
11)
- тəуекелдерді талдау жəне бағалау, оларды төмендету бойынша іс-шараларды
жүзеге асыру, қаржылық шығындарды азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану
тиімділігін бағалау (ON 12);
- өзекті нормативтік-құқықтық базаға сəйкес негізделген қаржылық жəне
инвестициялық шешімдерді қабылдауға қабілетті ( ON 13);
- шаруашылық жүргізуші субъектілердің ағымдағы қаржы-экономикалық қызметін
жүзеге асыру бойынша кəсіби міндеттерді орындауға, қазіргі заманғы қаржылық жəне
кредиттік өнімдер мен қызметтерді əзірлеуге жəне ұсынуға қабілетті(ON 14);
- экономиканың нақты жəне қаржы секторында өз бетінше кəсіпкерлік қызметті
ұйымдастыруға жəне тиімді жүзеге асыруға қабілетті (ON 15).
2.2

Жалпы құзіреттілік (базалық)

2.2.1 Əлеуметтік-тұлғалық:
Курс аяқталғаннан кейін бітіруші:
- ұжымда жұмыс істеу, стандартты емес жағдайларда жəне əлеуметтік
қақтығыстарда шешімдерді табу жəне өзара əрекеттестіктің бейбіт тəсілдері жолдарын
біледі (ОК-1);
- тұлғааралық жəне мəдениаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін
мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде коммуникацияға қабілетті (ОК-2);
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- жинақталған тəжірибені сыни тұрғыдан ойлай алады, қажет болған жағдайда
өзінің кəсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгерте алады (ОК-3)
- белсенді əлеуметтік жəне кəсіби қызметті жүргізу үшін дене белсенділігі мен
денсаулығының жалпы деңгейін сақтай алады (ОК-4);
- ғылыми зерттеулер жүргізе алады жəне жобалық қызметті жүзеге асыра алады
(ОК-5).
2.2.2 Soft Skills (икемді-кəсіби):
- жазбаша жəне ауызша сөйлеу мəдениетін меңгеруді, өз ойлары мен идеяларын
сауатты баяндауды, өз позициясын дəлелдей алуды көрсетеді (ОК-6);
- патриотизмді қалыптастыру жəне белсенді азаматтық ұстанымды көрсету үшін
тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдай алады (ОК-7);
- кəсіби қызметте АКТ құралдарын шығармашылықпен қолдана алады (ОК-8);
- отандық жəне халықаралық деңгейлерде кəсіби ортада нəтижелі өзара іс-қимыл
жасауға қабілетті ( ОК-9);
- бизнесті басқару, бəсекелестік ортада нарықта табысқа жету, іскерлік жəне
инновациялық белсенділік көрсете отырып, қызмет нəтижелерінің тиімділігін бағалау
(ОК-10).
2.3

Кəсіби құзіреттілік

¾
ірі ақша операцияларын басқаруға, үрдістерді сауатты болжауға жəне
қаржылық тəуекелдерді талдауға қабілетті ПК-1)
¾
жүйелік экономикалық жəне қаржылық міндеттерді стандартты емес
шешімдерді іздестіру қабілеті (ПК-2)
¾
қаржылық төлем технологияларын меңгерген (ДК-3)
¾
тəуекелдерді талдау жəне бағалау, оларды төмендету бойынша іс-шараларды
жүзеге асыру, қаржылық шығындарды азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану
тиімділігін бағалау (КҚ-4)
¾
орындалатын операциялар шеңбері бойынша басқарушылық шешімдерді
қабылдаудың дəлелді негіздемесін дайындауға қабілетті (КҚ-5)
¾
сандық экономикада қаржылық технологияларды қолдануға жəне басқаруға
қабілетті (ДК-6)
¾
экономиканың нақты жəне қаржылық секторында дербес кəсіпкерлік қызметті
ұйымдастыруға жəне тиімді жүзеге асыруға қабілетті (КҚ-7)
¾
Қазақстан Республикасында қаржы-несие тетігін жетілдіру мақсатында
шетелдік тəжірибені пайдалана алады (ПК-8)
¾
шаруашылық жүргізуші субъектілердің ағымдағы қаржы-экономикалық
қызметін жүзеге асыру бойынша кəсіби міндеттерді орындауға, қазіргі заманғы қаржылық
жəне кредиттік өнімдер мен қызметтерді əзірлеуге жəне ұсынуға қабілетті (КҚ-9)
¾
қаржылық технологияларды қолдану арқылы үлкен деректерді талдау
негізінде басқарушылық шешімдерді қабылдауға қабілетті (ДК-10)
¾
қаржы-несие органдары мен бизнесте қолданылатын арнайы бағдарламалық
құралдар мен қаржылық технологиялар ортасында тиімді жұмыс істеуге қабілетті (КҚ-11)
¾
кəсіби ортада АКТ дағдыларын меңгерген: бизнес-талдауда Bloomberg
Professional Terminal, Web-design, Blockchain, электрондық коммерция құралдары, Internet
of Things жəне Big Data (ДК-12)
¾
Шаруашылық субъектілерінің қызметіне қаржылық талдау жүргізуге
қабілетті (КҚ-13)
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¾
қабілетті талдау қаржылық ақпаратты ұйымдарының, сене қаржылық
көрсеткіштер пайдалана отырып, қазіргі заманғы əдістері мен технологиялары құнын
бағалау жəне бизнес тиімділігін (КҚ-14)
¾
өзекті нормативтік-құқықтық базаға сəйкес негізделген қаржылық жəне
инвестициялық шешімдерді қабылдауға қабілетті ПК-15)
2.4

БББ 6В04106 «Қаржы» мамандығы бітірушінің біліктілік моделі

Түлектер кəсіби, аналитикалық, кеңес беру қызметін меншіктің барлық
нысандарындағы кəсіпорындарда, қаржы органдары мен сақтандыру ұйымдарында,
банктерде, зейнетақы, инвестициялық компанияларда, бағалы қағаздар нарығында,
сақтандыру, Қаржы жəне инвестициялық нарықтарда жүзеге асырады,сондай-ақ тиісті
ұйымдарда ғылыми-зерттеу қызметін жүргізеді.
Қаржы бойынша бакалаврлар қаржыны жоспарлаумен, болжаумен, реттеумен,
басқарумен жəне ұйымдастырумен, сондай-ақ оларды бақылаумен, микро жəне
макродеңгейлерде жүргізілетін ақша-несие жəне фискалдық саясаттың іс-шараларын
жүзеге асырумен айналысады. Осы бейіндегі бакалаврлар компанияның қаржылық
жағдайына талдау жасап, табыстарды ұлғайтуға, шығындар мен тəуекелдерді азайтуға
ықпал етуі, сапалы қаржылық Қызметтерді ұсынуда нарықтың қажеттілігін
қанағаттандыруы тиіс.
6В04106 Қаржы мамандығы БББ бойынша экономика жəне бизнес бакалавры:
түсінігі болуы керек:
¾ экономикалық жүйенің барлық секторларында болып жатқан процестер мен
құбылыстар туралы, экономиканы құқықтық қамтамасыз ету негіздері туралы, танымның
ғылыми əдістерінің мүмкіндіктерін түсіну, осы əдістерді меңгеру жəне оларды ҚР
нарықтық экономиканы қалыптастыру жəне дамыту процесінде туындайтын нақты
міндеттерді шешу үшін пайдалану;
¾ нарық жағдайында өндірісті аумақтық бөлу жəне Қазақстан Республикасы мен таяу
шетелдердің шаруашылығын аумақтық ұйымдастыру сипаты туралы;
¾ өңірлердің экономикалық даму ерекшелігі жəне шаруашылық жүргізуші
субъектілердің нарықтық кеңістігін қалыптастыру туралы
¾ материалдық өндірістің негізгі салаларында, қаржылық, банктік, сақтандыру жəне
инвестициялық технологияларды ұйымдастыру саласында технологиялық процестердің
бар болуы туралы
білу керек:
¾ Қазақстан
Республикасының
Конституциясының
негіздері,
Қазақстан
Республикасындағы бизнес-үдерістерді реттейтін құқықтық нормалар;
¾ белгілі бір субъект пен қоғам, адам жəне қоршаған орта арасындағы тұлғааралық
қатынастарды регламенттейтін этикалық, құқықтық нормалар, бұл білімді практикада
ескереді;
¾ Қаржы-бюджеттік жəне валюталық реттеуді ұйымдастырудың негіздері, қаржы жəне
банк жүйесінің жұмыс істеуінің теориялық жəне практикалық аспектілері, мемлекеттік
қаржы мен корпоративтік қаржы ұйымдастырудың шетелдік тəжірибесі, сондай-ақ
рынокты реттейтін қаржы жəне несиелік құралдарды қолданудың ғаламдық тəжірибесін;
¾ кəсіби жəне əлеуметтік қызметтегі білім мен дағдыларды пайдалану;
¾ мақсаттарды қою жəне кəсіби қызметтерді жүзеге асыруға байланысты міндеттерді
қалыптастыру;
¾ типтік міндеттерді шешуге жəне стандартты емес тапсырмаларды шешуге,
аналитикалық тəсілді талап ететін лауазымдарға қарамастан жұмыс істеуге;
¾ Қаржы-несие жүйесін басқарудағы өзекті құбылыстар мен өзекті мəселелердің мəнін
түсіну үшін олардың практикалық қызметінде ақша, несие, қаржы, теория теориясын білу;
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¾ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен жəне халықаралық құқықтық
нормалармен көзделген құқықтық саладағы жүйенің, органның, кəсіпкерлік субъектінің
немесе басқа қызметтің тұрақты, тұрақты жұмыс істеуі үшін қаржылық-құқықтық
механизмдердің нысандары мен əдістерін қолдануға;
¾ қаржы институттарында жəне банк жүйесінде кез келген қаржы институтының орнын
бағалау;
¾ орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру;
іскерлігі қажет:
¾ кəсіби қызметте пайдаланылатын ақпаратты жинау, сақтау жəне өңдеудің
компьютерлік əдістері;
¾ Қаржы жəне несие, заң, бухгалтерлік есеп жəне бақылау, кəсіпкерлік талдау,
статистика, кəсіпкерлік пен коммерцияның заңды негіздері, бағалы қағаздар нарығы,
маркетинг жəне басқару, экономикалық жəне математикалық модельдеу, арнаулы қаржынесие жəне құқықтық пəндер саласындағы кəсіби білімдер ;
¾ қаржылық-бюджеттік салада, банктік жəне сақтандыру, салық салу, қор жəне
валюталық нарықтардағы практикалық жұмыс, үнемі өзгеретін экономикалық ортада осы
аумақтардың заң қызметтері;
құзіретті болу:
¾ қаржы жəне банктік заңнама салалары;
¾ мемлекеттің ақша-несиелік жəне салықтық саясат мəселелері;
¾ экономикалық тəжірибеде экономикалық талдау əдістерін қолдану;
¾ шетелдік тəжірибені оңтайландыру жəне отандық жағдайларға бейімдеу.
6В04106 «Қаржы» мамандығы түлегінің ҰБШ жəне СБШ «Қаржы-экономикалық
қызмет» сəйкес біліктілік үлгісі 1-қосымшада келтірілген.
2.5 6В04106- «Қаржы» мамандығы БББ бітірушілерінің нəтижиелік матрицасы 2қосымшада берілген.
2.6 6В04106 «Қаржы» мамандығы БББ бітірушінің құзыреттілік матрицасы 3қосымшада берілген.
3.
Оқыту нəтижелерін бағалау саясаты (ағымдағы, аралық жəне қорытынды
бақылау)
Мамандықты дайындау кезінде сапаны бақылау жүйесі ағымдағы бақылау, аралық
бақылау жəне қорытынды аттестаттау нысанында жүзеге асырылады. 5В050900-"Қаржы"
білім беру бағдарламасы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыруда студенттердің үлгерімін
бағалаудың баллдық-рейтингтік жүйесі қолданылады.
Студенттердің оқу жетістіктерін бақылауды жəне олардың оқу пəндері немесе
модульдер бойынша білімдерін бағалауды оқу процесінің аралық кезеңдерінде (əрбір
академиялық кезең мен оқу жылы аяқталғаннан кейін) тіркеуші кеңсесі ұйымдастырады
жəне оқытудың қорытынды нəтижелеріне бағытталуы тиіс.
Тіркеуші офис білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын есепке алуды
жүргізеді, ол белгіленген нысандағы транскриптте көрсетіледі.
Бітірушілерді қорытынды мемлекеттік аттестаттау дипломдық жұмысты немесе
дипломдық жобаны қорғауды, сондай-ақ кəсіби міндеттерді шешуге теориялық
дайындықты анықтауға жəне бағалауға мүмкіндік беретін мамандық бойынша қорытынды
мемлекеттік кешенді емтихан тапсыруды, кəсіби қызметтің негізгі түрлеріне дайындықты
қамтиды. Мамандық бойынша қорытынды мемлекеттік кешенді емтихан жалпы кəсіптік
жəне арнайы дайындық пəндері бойынша негізгі теориялық жəне іс жүзінде маңызды
Ф УТ 703–14–15. Модульная образовательная программа. СМК УТ. Издание второе
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сұрақтарды қамтиды. Ол дипломдық жұмысты, жобаны əзірлегенге дейін оқу процесінің
қорытынды кезеңінде өткізіледі. Дипломдық жұмыс, бакалаврдың жобасы қаржы жəне
несие ұйымдары (қаржы жəне ақша-несие жүйесі, қаржы қызметтері нарығы) үлгісінде
бітірушінің ұйымдастырушылық-басқару, ғылыми-зерттеу жəне жобалық қызметінде,
қаржылық процестер мен жүйелерді моделдеуде, олардың сипаттамаларын есептеу жəне
басқарушылық шешімдерді əзірлеу үлгісінде білім мен дағдыларды көрсетуі тиіс.
4.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту мазмұны

«Қаржы» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының құрылымы білім беру
мазмұнын анықтайтын оқу жұмысының əртүрлі түрлерінен құралады жəне олардың
арақатынасын, өлшемін жəне есебін көрсетеді.
Бакалавриаттың білім беру бағдарламасы:
1) жалпы білім беретін, базалық жəне бейіндік пəндердің циклдерін зерделеуді
қамтитын Теориялық оқыту;
2) оқытудың қосымша түрлері – кəсіптік практика (оқу, өндірістік, диплом алды)
дене шынықтыру;
3) аралық жəне қорытынды аттестаттау.
Білім беру бағдарламасы пəндерді оқытудың модульдік жүйесі негізінде
жобаланған. Білім беру бағдарламасының құрылымы Қазақстан Республикасының
кəсіптік білім беру саласындағы қолданыстағы заңнамаға жəне нормативтік актілерге
сəйкес келеді, білім алушылардың ұтқырлығын, білім беру сапасын арттыруды жəне білім
берудің барлық деңгейлерінің сабақтастығын қамтамасыз етеді
4.1. Бакалавриаттың білім беру бағдарламасының оқу жоспары (модульдік жүйе
бойынша) 3-қосымшада берілген
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Қосымша 1
6В04106 - «Қаржы» мамандығының БББ БББ бітірушілерінің біліктілік моделі
Кəсіби қызмет
түрі
Профессиональная
деятельность в
финансовоэкономической
сфере

Еңбек қызметі
Қаржы
саласындағы
нормативтік
актілердің
талаптарымен
танысу

Қаржыэкономикалық
саладағы кəсіби
қызмет

Ұйымның негізгі
қаржылық жəне
экономикалық
көрсеткіштерін
талдау

Ұйымның
қаржылық

Біліктілік талаптары

Лауазым
атауы
Қабілет жəне дағдылар:
Қаржы
- қаржы саласындағы нормативтік актілердің талаптарын оқу жəне талдаушысы
түсіну.
- заманауи
компьютерлік
бағдарламаларды
пайдалана
отырып Тəуекелақпараттарды талдауды жүйелеу,деректер базасын қалыптастыру
менеджер
- нарықтық көрсеткіштердің динамикасын талдауға қатысу.
Білім:
- қаржы қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілері.
- қаржылық талдау түсінігі.
- қаржылық талдаудың теориясы мен əдіснамасы
- Қаржы нарығы қатысушыларының қызметін реттейтін Қазақстан
Республикасының заңнамасы
- заманауи компьютерлік бағдарламалар

Қабілет жəне дағдылар:
- кəсіпорын мүлкінің сипаттамасы: айналымнан тыс жəне айналымдық
активтер
- қаржы қаражаты көздерінің сипаттамасы: меншікті жəне қарыздық.
- бухгалтерлік есептілікті талдау.
- қаржылық тұрақтылықты бағалау.
- қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып,
ақпаратты жүйелеу,
- деректер базасын қалыптастыру.
Білім:
- макро - жəне микроэкономика негіздері
- бағалы қағаздар мен акциялар нарығының ерекшеліктері.
- бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік ерекшеліктері.
- қаржылық есептіліктің бағдарламалық өнімдері.
Қабілет жəне дағдылар:
- ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне əсер ететін тəуекелдердің

Біліктілік
деңгейі
Бакаравриат
6 деңгей
ҰБШ жəне
СБШ

тəуекелдерінің
деңгейін бағалау

негізгі түрлерін анықтау
- жеке тəуекелдер шамаларының сандық мəнін жəне жалпы объектінің
тəуекелін есептеу.
- мүмкін болатын залалды анықтау.
- қауіп көрінуінен құндық баға.
- дриске қарсы іс-шаралар жүйесін жасау жəне олардың құндық
баламасын есептеу
Білім:
- қаржылық тəуекел түсінігі.
- қаржылық тəуекелдердің түрлері.
- тəуекелді сандық талдаудың ең көп таралған əдістері.

Биржалық
операциялар
бойынша
ұсынымдар беру

Қабілет жəне дағдылар:
- ағымдағы экономикалық жағдайды талдау.
- белгілі бір тауарлар бойынша экономикалық, заңдық, салалық жəне
басқа да ақпараттарды жинау.
- эмитент-компанияның қызметі туралы қаржылық ақпаратты жүйелі
талдау
- математикалық жəне статистикалық диаграммалар мен графиктерді
дайындау жəне иллюстрациялау
Білім:
- қаржы жəне экономикалық талдау əдістері
- өнімді өткізу нарықтарының жағдайы мен даму перспективаларын
бағалау əдістері
- қаржылық есептілік жəне оны талдау, корпоративтік қаржы.
- ұйымның меншікті капиталын талдау жəне бағалау тəсілдері
Қабілет жəне дағдылар:
- инвестициялық жобаларды құндық бағалау жəне талдау.
- жобаның сезімталдығын талдау.
- инвестициялық тəуекелдерді талдау.
Білім:
- инвестициялаудың негізгі ережелері.
- инвестициялық жобаларды бағалау принциптері.
- инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың негізгі əдістері
- Имитациялық модельдеу əдісі жəне əртүрлі факторлар.
- инвестициялық тəуекелдер түсінігі мен түрлері.
Қабілет жəне дағдылар:

Биржалық
операциялар
бойынша
ұсыныстар беру

Елдегі жəне
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əлемдегі қазіргі
үрдістер мен
маңызды
экономикалық
жəне саяси
оқиғаларды
талдау

Биржаның
нормативтік
актілерінің
талаптарымен,
биржалық
тауарлармен
мəмілелер жасау
ережесімен
танысу

Биржада өз
мүддесінде жəне
өз есебінен
мəмілелер жасау

- отандық жəне шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарындағы
жарияланымдар мен хабарларды мониторингілеу жəне бағалау
- саяси, экологиялық, əлеуметтік жəне өзге де оқиғалардың экономикаға
жəне биржалық тауарлардың бағасына əсерін қадағалау
- табиғи жəне техногендік сипаттағы табиғи апаттар, ереуілдер, жаппай
жұмыстан босату, инвестициялау тұрғысынан инновациялық
технологияларды енгізу туралы ақпаратты түсіндіру
Білім:
- макро жəне микроэкономика, саясаттану, жаратылыстану ғылымдары
- əлемдік шаруашылық субъектілері жəне əлемдік экономиканың даму
тенденциялары
- əлемдік шаруашылықтың негізгі шаруашылық орталықтары.
Қабілет жəне дағдылар:
- Биржаның нормативтік актілерінің талаптарын, биржалық тауарлармен
мəмілелер жасау ережелерін оқу жəне түсіну
- қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып,
ақпаратты жүйелеу, деректер базасын қалыптастыру.
Білім:
- биржа түрлері жəне биржалық тауардың ерекшеліктері
- биржа функциялары, биржалық нарық қатысушыларының функциялары
мен міндеттері
- биржалық мəмілелердің мазмұны, мəміле түрлері жəне оларды қолдану
мүмкіндіктері, биржалық ойын мазмұны
- фьючерстік мəмілелердің мазмұны, опциондар мен хеджирлеу мазмұны.
биржалық саудадағы маржа жəне спрэд ұғымдары.
- мəмілелер түрлері бойынша жəне биржалық тауар бойынша биржалық
нарықтың даму тарихы, ірі əлемдік биржалардың жұмыс істеуі.
- биржалық мəмілелерді реттейтін Қазақстан Республикасының заңдары,
биржалық істі реттейтін өзге де заңнама
- заманауи компьютерлік бағдарламалар.
Қабілет жəне дағдылар:
- сатып алуға жəне сатуға нарықтық ұсыныстарды қалыптастыру
- сұраныс пен ұсыныстың сандық сипаттамаларын анықтау
- өтінім жинаумен жүйеде қосарлы аукциондық нарықтардағы мəміле
бағасын анықтау
- биржалық ақпаратты оқу жəне өңдеу
Білім:
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- Биржаның жекелеген бөлімшелерінің функциялары мен міндеттері
- биржалық залда сауда-саттық өткізуді ұйымдастыру
- сатып алуға жəне сатуға арналған нарықтық ұсыныстар
- тапсырмаларды орындау рəсімі, мəмілелер жасасу механизмі
Қабілет жəне дағдылар:
Нарық
- нарық динамикасына талдау жүргізу.
динамикасын
- индекстерді дербес əзірлеу жəне есептеу
талдау (қор
Білім:
индекстері)
- тауар айналымының, тауар айналымының нақты көлемінің индекстері
жəне баға индекстері, индекстерді есептеу принциптері.
- Ең танымал қор индекстері, Доу-Джонс, Standard & Poor ' s, Financial
Times жəне басқалар индекстерінің есептік формулалары.
- индексті есептеу кезінде аналитикалық қағидаттарды қолдану
ерекшеліктері
Қабілет жəне дағдылар:
Биржалық
- өндіріс динамикасын жəне жаңа тауарлардың пайда болуын талдау
тауарлардың
- инвестиция серпінін, өндіріс шығындарын, жұмыспен қамтылғандар
ішкі жəне
мен жұмыссыздар санын талдау
сыртқы
сұраныс пен ұсыныстың, көтерме жəне бөлшек сауданың, базарлардың
нарығының
сыйымдылығының құрылымы динамикасын талдау
конъюнктурасын
халықаралық сауданың жағдайын, оның динамикасын талдау.
талдау
Білім:
- баға конъюнктурасына əсер ететін факторлар, инфляцияның биржалық
тауарлардың бағасына əсері.
- шикізат пен энергия тасығыштарға бағалардың əсері, валюта
бағамының өзгеруі
- монополиялардың баға деңгейіне əсері, баға белгілеуді мемлекеттік
реттеу

Ф УТ 703–14–15. Модульдік білім беру бағдарламасы. СМК УТ. Екінші басылым
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1

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы
Философия
Шет тілі

Қазақ / орыс тілі

1

2

+
+

2

Əлеуметтік-саяси білім модулі
(Əлеуметтану, Саясаттану, Мəдениеттану,
психология))
Дене шынықтыру
Көшбасшылық
Іскерлік этика
Іскерлік ағылшын тілі

+

+
+
+

Оқу практикасы
Өндірістік практика-I, II
Академиялық хат
Экономикалық теория
Экономикадағы Математика

+
+

+

+
+

3

+

3
4

+
+
+
+

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

+

+

4

Ф УТ 703–14–15. Модульдік білім беру бағдарламасы. СМК УТ. Екінші басылым
5

5

6

+

6

7

7

15

Экономиканың нақты жəне қаржы секторында дербес
кəсіпкерлік қызметті ұйымдастыруға жəне тиімді жүзеге
асыруға қабілетті

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің ағымдағы қаржыэкономикалық қызметін жүзеге асыру жөніндегі кəсіби
міндеттерді орындауға, қазіргі заманғы қаржылық жəне
кредиттік өнімдер мен қызметтерді əзірлеуге жəне ұсынуға
қабілетті

Өзекті нормативтік-құқықтық базаға сəйкес негізделген
қаржылық жəне инвестициялық шешімдер қабылдауға
қабілетті

Тəуекелдерді талдау жəне бағалау, оларды төмендету
бойынша іс-шараларды жүзеге асыру, қаржылық
шығындарды азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалану
тиімділігін бағалау

Қаржы нарығы конъюктурасының дамуын болжауға,
Қаржы нарығы қатысушыларының макро-, мезо-,
микродеңгейде мінез-құлқын бағалауға қабілетті

Қаржылық жағдайлар мен проблемаларды əртүрлі
көзқараспен талдауға, басқа əріптестермен жəне нарық
қатысушыларымен командалық жұмысты көрсетуге
қабілетті

Компанияның қаржылық қызметін ұйымдастыру кезінде
басқарушылық шешімдерді əзірлеу жəне кəсіби өсу үшін
қаржы саласындағы іргелі Дағдылар мен білімді қолдануға
қабілетті

Басқарушылық шешімдерді қабылдау мақсатында
қаржылық ақпаратты талдау үшін кəсіби міндеттер мен
бағдарламаларды (Bloomberg Professional Terminal) шешу
кезінде тиісті сандық технологияларды, құралдарды,
базалық əдістерді, теорияларды қолдануға қабілетті

Сыни талдау негізінде стандартты кəсіби жағдайларда
шешімдер табуға, қаржы нарығында жəне экономиканың
нақты секторында жеке кəсіби қызметті жоспарлауға
қабілетті

Аймақ дамуының əлеуметтік-экономикалық мəселелерін
шешуге, қоршаған ортаны жақсартуға қабілетті

Мəдени жəне əлеуметтік-экономикалық мəселелерді шешу
үшін басшылықпен жəне командада жобалық қызметті
жүзеге асыруға қабілетті

Жаңа жағдайларға бейімделуге жəне ішінара белгісіздік
режимінде жұмыс істеуге,

Командада жұмыс істей алады, салааралық
коммуникацияларды жəне көшбасшылық қасиеттерді,
қатесіз қарым-қатынас дағдыларын меңгерген.

Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кəсіпкерлік
қызметте мақсаттарға жету үшін басқарудың қазіргі
заманғы əдістерін қолдануға қабілетті

Жазбаша жəне ауызша сөйлеу мəдениетін меңгеруін
көрсете отырып, тұлғааралық жəне кəсіби өзара іс-қимыл
міндеттерін шешу үшін мультиязы жəне мультимəдени
коммуникацияға қабілетті, өз позициясын дəлелді баяндай
білу

Қосымша 2

6В04106 Қаржы мамандығының оқу нəтижелерінің матрицасы

+

+

+

+

+

+
+

8
9
10
11
12
13
14
15

8
9
10
11
12
13
14
15

+
+

Микроэкономика
Макроэкономика
Қаржыға кіріспе
Бухгалтерлік есеп
Ақша, Несие, Банк
Қаржы нарығы жəне делдалдар
Менеджмент

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Маркетинг
Кəсіпкерлікке кіріспе
Бизнесті ұйымдастыру
Кəсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу
Бизнесті заңгерлік қолдау
Кəсіпкерліктегі маркетингтік құралдар
Маркетингтік талдау
Бизнесті қаржылық қолдау
Кəсіпкерлік қызметті сақтандыру

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

Кəсіпкерлік субъектілерінің есептілігі

+
+
+

Бизнес анализ
Корпоративтік қаржы
ҚЕХС сəйкес қаржылық есеп
Бағалы қағаздар нарығы
Банк клиенттеріне есеп айырысу-кассалық
қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Банк ісі

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

Төлем жүйелері мен технологиялары
Қаржы-банк статистикасы
Эконометрика
Валюталық реттеу
Банктегі бухгалтерлік есеп жəне аудит
Халықаралық қаржы жəне сауда
Ислам қаржысының негіздері

+
+
+

+

2

3

4

Компанияның қаржылық мониторингі
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6

7

8

+

+
+

+

+
1

+
+
+

+
9

10

+

11

12

13

+
+
+

+
+

14

15

+
16

Сақтандыру
Бизнес-жоспарлау
Кəсіби бағытталған шетел тілі
Кəсіби қазақ (орыс) тілі
Бизнес-процестерді басқару
Бизнес үшін офистік шешімдер
Жобаларды басқару негіздері
1 С Кəсіпорын 8. Бухгалтерлік есеп
Салықтар жəне салық салу
Салықтық кеңес беру жəне
салық аудиті
Салық есебі
Басқару есебі
Инвестицияларды қаржыландыру жəне
кредиттеу
Банктік менеджмент жəне маркетинг
Қаржылық реттеу жəне қадағалау
Ақша-несиелік реттеу
Қаржылық менеджмент
Қаржылық тəуекелдерді басқару
Шет елдердің қаржы нарықтары
Халықаралық банк жүйесі
Өндірістік тəжірибе-III
Диплом алдындағы практика
Қорытынды аттестаттау

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
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+

+
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+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
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Қосымша 3
6В04106 Қаржы мамандығының құзыреттілік матрицасы
Жалпы құзыреттер (базалық)
Əлеуметтіктұлғалық
ОК1

ОК2

ОК3

ОК4

Кəсіби құзыреттер

Soft Skills (икемдікəсіби)
ОК5

ОК6

ОК7

ОК8

ОК9

ОК10

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8

ПК9

ПК10

ПК11

ПК12

ПК13

ПК14

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы
Философия
Шет тілі
Қазақ / орыс тілі
Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
Əлеуметтік-саяси білім модулі
(Əлеуметтану, Саясаттану,
Мəдениеттану, психология))
Дене шынықтыру
Көшбасшылық
Іскерлік этика
Іскерлік ағылшын тілі
Оқу практикасы
Өндірістік практика-I, II
Академиялық жазба
Экономикалық теория
Экономикадағы Математика
Микроэкономика
Макроэкономика
Қаржыға кіріспе
Бухгалтерлік есеп
Ақша, Несие, Банктер
Қаржы нарығы жəне делдалдар
Менеджмент

Ф УТ 703–14–15. Модульдік білім беру бағдарламасы. СМК УТ. Екінші басылым
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ПК15

ОК1

ОК2

ОК3

ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

ОК8

ОК9

ОК10

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ОК1

ОК2

ОК3

ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

ОК8

ОК9

ОК10

ПК1

ПК2

ПК3

ПК4

ПК5

ПК6

ПК7

ПК8

ПК9

ПК10

ПК11

ПК12

ПК13

ПК14

ПК15

ПК6

ПК7

ПК8

ПК9

ПК10

ПК11

ПК12

ПК13

ПК14

ПК15

Маркетинг
Кəсіпкерлікке кіріспе
Бизнесті ұйымдастыру
Кəсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу
Бизнесті заңгерлік қолдау
Кəсіпкерліктегі маркетингтік құралдар
Маркетингтік талдау
Бизнесті қаржылық қолдау
Кəсіпкерлік қызметті сақтандыру
Кəсіпкерлік субъектілерінің есептілігі
Бизнес анализ
Корпоративтік қаржы
ҚЕХС сəйкес қаржылық есеп
Бағалы қағаздар нарығы
Банк клиенттеріне есеп айырысукассалық қызмет көрсетуді
ұйымдастыру
Банк ісі
Төлем жүйелері мен технологиялары
Қаржы-банк статистикасы
Эконометрика
Валюталық реттеу
Банктегі бухгалтерлік есеп жəне аудит
Халықаралық қаржы жəне сауда
Ислам қаржысының негіздері
Компанияның қаржылық мониторингі
Сақтандыру
Бизнес-жоспарлау
Кəсіби бағытталған шетел тілі
Кəсіби қазақ (орыс) тілі
Бизнес-процестерді басқару
Бизнес үшін офистік шешімдер
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Жобаларды басқару негіздері
1 С Кəсіпорын 8. Бухгалтерлік есеп
Салықтар жəне салық салу
Салықтық кеңес беру жəне
салық аудиті
Салық есебі
Басқару есебі
Инвестицияларды қаржыландыру жəне
Кредиттеу
Банктік менеджмент жəне маркетинг
Қаржылық реттеу жəне қадағалау
Ақша-несиелік реттеу
Қаржылық менеджмент
Қаржылық тəуекелдерді басқару
Шет елдердің қаржы нарықтары
Халықаралық банк жүйесі
Өндірістік тəжірибе-III
Диплом алдындағы практика
Қорытынды аттестаттау
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