ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Б. ГОНЧАРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ АВТОМОБИЛЬ-ЖОЛ АКАДЕМИЯСЫ
«АВТОЖОЛ» ФАКУЛЬТЕТІ

Бекітілген
ҚазАЖИ Ғылыми кеңесінде
Хаттама №
« »
2019 ж.
Төрағасы ___________ Р.А. Кабашев

Модульдік білім беру бағдарламасы
6В046 "Қаржы" мамандығы бойынша»

Алматы, 2019

Білім беру бағдарламасын әзірлегендер:
1. Қалгулова Р. Ж., э. ғ. к., доцент, каф.меңгерушісі
2. Абсеметова Д.А.., "Экономика" кафедрасының магистрі.
Білім беру бағдарламасы "Экономика" кафедрасының отырысында талқыланып,
бекітуге ұсынылды.
Хаттама № ____ «

»

2019 ж.

Білім беру бағдарламасы ҚазАЖИ оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қаралып,
бекітуге ұсынылды.
Хаттама № ____ «

»

2019 ж.

Білім беру бағдарламасы
В. В. Куйбышев атындағы Сібір автомобиль-жол
институтының (СИБАЖИ) білім беру оқу бағдарламасы мысалында жасалған және
"Асфальтобетон-1" ЖШС, "GRV Accounting" ЖШС әлеуетті жұмыс берушілер өкілдерімен
келісілді.

ҚазАЖИ 703-07-14 Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым

Мазмұны
1. Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері
2.
3.

Білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау бағытының
картасы
Бітірушінің біліктілік сипаттамасы

4. Маманның құзыреттілік картасы
5.

Оқу модульдерін қалыптастыратын құзыреттер/пәндер матрицасы

4
5
5
6
7

6. Оқу модулінің картасы

8

7. «Қаржы» білім беру бағдарламасының мазмұны

9

ҚазАЖИ 703-07-14 Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым

1. Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері
Басты мақсаты: құзыреттілік тәсілге және көптілділікке негізделген білім беруді іске
асыру, практикалық дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар көптілді және
көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыру; білім алушыларда жалпы мәдени және жеке
қасиеттерін, бітірушіге қаржы саласында және экономиканың нақты секторында,
мемлекеттік және жеке қаржы саласында табысты жұмыс істеуге, еңбек нарығында
әлеуметтік-ұтқыр және бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік беретін жаңа формациядағы
экономист-қаржыгерлердің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру және дамыту. Тәрбиелеу
саласында білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты білім алушылардың әлеуметтік-жеке
қасиеттерін қалыптастыру болып табылады: мақсаткерлік, ұйымшылдық, еңбекқорлық,
жауапкершілік, азаматтық, коммуникабельділік, олардың жалпы мәдениетін арттыру,
бірнеше тілді еркін меңгерген төзімділік, 5В050900 – "Қаржы"мамандығы бойынша
дайындық бейініне сәйкес әлеуметтік білім мен кәсіби қызметтің әлеуметтік салдарын
түсіну. 5В050900 – "Қаржы" дайындау бағыты бойынша іске асырылатын жоғары кәсіптік
білім берудің білім беру бағдарламасы жоғары кәсіптік білім берудің көрсетілген бағыты
бойынша мемлекеттік білім беру стандарты негізінде еңбек нарығының талаптарын ескере
отырып әзірленген құжаттар жүйесін білдіреді. Жоғары кәсіптік білім берудің негізгі білім
беру бағдарламасы білім беру процесін жүзеге асырудың мақсаттарын, күтілетін
нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы бағыт бойынша бітірушінің
дайындық сапасын бағалауды регламенттейді. Қаржы нарығы-экономиканың неғұрлым
серпінді дамып келе жатқан секторларының бірі. 1990 жылдардың басында алғашқы
коммерциялық банктер, биржалар және басқа да қаржы институттары пайда болған сәттен
бастап ол қазіргі заманғы инфрақұрылымды қалыптастыруға дейін жол ашты. Қаржы нарығы
өсуінің жоғары қарқыны қаржы саласында теориялық білімі бар, сондай-ақ коммерциялық
банкте жұмыс істеудің практикалық дағдысы бар жоғары білікті мамандарға мұқтаж жаңа
қаржы институттарының пайда болуына себепші болды. Қазіргі университеттік білім берудің
маңызды міндеті студенттердің дамыған елдерде өтетін экономикалық үдерістердің мәні
туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. Университет түлегі
экономика және қаржы саласында терең іргелі білімдерге ие болуы керек және практикалық
қызметте теориялық модельдерді қолдана білуі керек. Қаржы жүйесі үшін кадрлар
саласындағы еңбек нарығының қажеттілігін қанағаттандыру үшін 6В046 "Қаржы"
мамандығы бойынша жоғары білімі бар мамандарды кешенді даярлауды жүзеге асырады.
Оқыту саласында білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты еңбек нарығында
бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдармен сұранысқа
ие, серпінді өзгермелі әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді бейімделуге
қабілетті, негізгі кәсіби функцияларды іске асыруға жоғары дайындық деңгейіне ие, өз
қызметінің кәсіби салаларын дамыту сипаты мен бағытына конструктивті ықпал ете алатын,
ұйымдастырушылық жұмыс пен басқару қызметінің дағдыларын меңгерген қаржылық
менеджерлер мен талдаушыларды дайындау болып табылады. БББ серіктестері
"Асфальтобетон 1" ЖШС, "Белавто" компаниясы ЖШС, "AG Logistics group" ЖШС, "Kaspi
Bank" АҚ, "Базис"жобалау институты ЖШС.
Білім беру бағдарламасының мақсаты:
1. Тәрбие саласында білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты студенттердің
әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру болып табылады: мақсаткерлік,
ұйымшылдық, еңбекқорлық, жауапкершілік, азаматтық, коммуникабельділік, олардың
жалпы мәдениетін, төзімділігін арттыру.
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2. Оқыту саласында білім беру бағдарламасының жалпы мақсаттары::
3.
Жан-жақты гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімі мен
қызығушылығы бар тұлғаның өзін-өзі жетілдіруге және кәсіби өсуіне қабілетті
қалыптастыру.
4.
Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлау, қажет болған жағдайда
өзінің кәсіби қызметінің бейінін өзгерту, өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
маңыздылығын сезіну, кәсіби қызметті орындауға Жоғары уәждемеге ие болу қабілетін
қалыптастыру.
5.
Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау кезінде әр түрлі талаптар (құны,
сапасы, қауіпсіздігі және орындау мерзімі) арасында ымыраға келу және қаржы, банк ісі,
Салық салу саласында оңтайлы шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыру; ойлау
мәдениетін меңгеру.
6.
Ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу
жолдарын таңдау қабілетін қалыптастыру.
7.
Бітірушінің дайындығын қалыптастыруға ықпал ету: өзгерістер мен
белгісіздіктердің өсу динамизмі жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдердің
ауысымын, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты әзірлеу.
- әлемдік саяси, әлеуметтік, экономикалық процестерге қатысу; дамыған елдердің
прогрессивті әлеуметтік, экономикалық модельдері мен оң тәжірибесін мобильді пайдалану;
- Халықаралық экономикалық ұйымдар қызметінің мақсаттары мен міндеттерін
анықтау (ДСҰ, ХВҚ, ЕО және т. б.));
- болып жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерге баға беру.
8.
Практикалық қызметте теориялық білімді қолдануға түлектердің дайындығын
қалыптастыру; басқарушылық шешімдерді экономикалық негіздее білу;
-қаржылық және әкімшілік-басқару аппаратының функцияларын шектеуде
дағдыларды қолдану;
-бизнес-жоспарларды, экономикалық болжамдарды сауатты құрастыру;
теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды шебер ұштастыру негізінде қаржыэкономикалық жүйені дамыту перспективаларын пайымдау; нәтижелерді практикада
қолдану, өзін-өзі дамытуға, өзінің біліктілігі мен шеберлігін арттыруға ұмтылу
9.
Әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеуде экономикалық санаттарды
пайдалануға бітірушілердің дайындығын қалыптастыруға жәрдемдесу; қаржы-кредит
саясаты стратегиясының бағыттарын анықтау және оны іске асыру тетігін әзірлеу;
Қаржылық өзара байланысты ұйымдастыру, жоспарлау, бюджеттеу және қаржыэкономикалық процестерді болжау дағдысын меңгеру; қаржы, сақтандыру нарықтарына
қатысушылардың есептілігін жасау; валюталық-кредиттік реттеу әдістемесін меңгеру және
төлем балансын жасау; қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны
отандық практикаға бейімдеу; шарттар мен басқа да құқықтық құжаттарды жасау әдістемесін
меңгеру.
Білім беру бағдарламасының міндеті:
Білім беру бағдарламасының міндеті-тез өзгеретін әлеуметтік-экономикалық
жағдайларға тез бейімделуге қабілетті Қазақстан Республикасы экономикасының
автомобильдік-жол және көлік секторы үшін жоғары білікті мамандар даярлау.
1.2 Терминдер мен анықтамалар
Дублин дескрипторы-жоғары білім берудің еуропалық біліктілік шеңбері. Әртүрлі
біліктілік деңгейлері үшін оқыту нәтижелерін жалпылама түрде сипаттайды. Дескрипторлар
жүйесі инвариантты, яғни нақты білім беру контекстіне байланысты емес, бұл біліктілікті
салыстыруды жеңілдетеді. Дублиндік дескрипторлар жоғары білімнің әрбір циклінде оқу
нәтижелерін бағалауға келісілген талаптарды ұсынады және детализация дәрежесі жоғары
білім берудің ұлттық жүйелерінде қолданылуы мүмкін.
Сынақ бірлігі-білім беру бағдарламасының еңбек сыйымдылығы.
Құзыреттілік-белгілі бір салада табысты қызмет ету үшін білім, білік және жеке
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қасиеттерді қолдану қабілеті.
Модуль-тәрбиенің, оқытудың белгіленген мақсаттары мен нәтижелеріне қатысты
белгілі бір логикалық аяқтауы бар оқу пәні (курсы) немесе оқу пәндері (курстары)
бөліктерінің жиынтығы.
Дайындық бағыты-тиісті кәсіби сала үшін мамандарды даярлауға бағытталған әр
түрлі деңгейдегі білім беру бағдарламаларының жиынтығы.
Кәсіби қызмет саласы-олардың ғылыми, әлеуметтік, экономикалық, өндірістік
көріністеріндегі кәсіби қызмет объектілерінің жиынтығы.
Кәсіби қызмет объектісі-әсер ету бағытталған жүйелер, заттар, құбылыстар,
процестер.
Оқыту нәтижесі-игерілген білім, білік және игерілген құзыреттілік.
Осы білім беру бағдарламасында ҚР "Білім туралы" Заңына сәйкес терминдер мен
анықтамалар, сондай-ақ Қазақ автомобиль-жол академиясында қабылданған терминдер
қолданылады.Л. Б. Гончарова (ҚазАЖИ):
Бакалавр-төрт жылдан кем емес оқу мерзімімен жоғары кәсіптік білімнің білім беру
бағдарламасын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан табысты өткен
тұлғаға берілетін біліктілік (дәреже).
Кәсіби қызмет түрі – оны өзгерту, қайта құру мақсатында кәсіби қызмет объектілеріне
әсер ету әдістері, тәсілдері, тәсілдері, сипаты.
6В046 «Қаржы» білім беру бағдарламасының спецификациясы:
Білім беру бағдарламасының ерекшелігі бағдарламаның егжей-тегжейлі мазмұнын
және оны игеру жоспарын ұсынады. Білім беру бағдарламасының спецификациясын кафедра
оқытушылары мен жұмыс берушілер жасады. Кафедраның ПОҚ және жұмыс берушілер
құрамында аудит бойынша жұмыс тобы құрылды
Ерекшелік аудит негізінде әзірленген, ол келесі кезеңдерді қамтиды.
2019 жылы "Экономика" білім беру бағдарламасы бойынша Ресейдің жетекші жоғары
оқу орындарының Мәскеу автомобиль-жол мемлекеттік техникалық университеті (МАЖТУ),
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, (Мәскеу қ.), Г.В.Плеханов
атындағы Ресей экономикалық университеті (Мәскеу қ.), РФ Президенті жанындағы Ресей
халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясы (Мәскеу қ.), Ресей халықтар
достығы университеті (Мәскеу қ.), Ташкент автомобиль-жол институты - (Ташкент қ.),
американдық университеттер (Хьюстондағы Университет, Адельфи университеті,
СасТКехан университеті), Еуропалық университеттер (Карлов университеті (Прага қ.),
Прагадағы Чех техникалық университеті, Либерецтегі техникалық университет, Римдегі
Америка университеті, Оксфорд университетінің оқу жоспарларына салыстырмалы талдау
жүргізілді.
Эталондық
тестілеу
және
жұмыс
берушілердің
қажеттіліктерін
зерттеу"Қаржы"мамандығы бойынша бакалавриат білім алушыларын даярлаудың еңбек
нарығында неғұрлым сұранысқа ие басым бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді.
Осы негізде оқу жоспарларының, ЭПК құрылымы, ПОӘК мазмұны қайта қаралды
және жұмыс берушілердің қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін жаңа пәндер енгізілді,
мысалы:"құрылыстағы баға белгілеу және сметалық құнды анықтау", "Деректерді талдаудың
сандық технологиялары", Автокөлік жүйелерін ақпараттық қамтамасыз ету", көліктегі
инвестициялық жобалау.Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқылатын пәндердің атауына
өзгерістер енгізілді.
6В046 "Қаржы" мамандығының Болашақ модульдік білім беру бағдарламалары әр оқу
жылында салалық ерекшелікке байланысты жаңа пәндерді енгізу жоспарлануда.
1. Білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау бағытының картасы
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Білім беру саласының коды мен классификациясы - 6В04 Бизнес, басқару және құқық
Дайындау бағыттарының коды мен классификациясы - 6В041 Бизнес және басқару
Білім беру бағдарламаларының тобы – 6В046-Қаржы
Білім беру бағдарламасының атауы – 6В046 «Қаржы»
3. Бітірушінің біліктілік сипаттамасы
Берілетін академиялық дәреже – бакалавриат түлегіне 6В046 "Қаржы" мамандығы
бойынша экономика және бизнес бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.
6в046 "Қаржы"мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалаврлары экономика
және статистика, қаржы және экономикалық бөлімдер, талдау бөлімшелері, әртүрлі салалар
мен меншік нысандарындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың басшылары, мамандары және
басқа да қызметшілері қызметтерін атқара алады.
Маман лауазымдарының тізімі - Біліктілік талаптарына сәйкес Қазақстан
Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 22.11.2002 ж. № 273-П
бұйрығымен бекітілген басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының
біліктілік анықтамалығы, қаржы бакалаврлары қызмет атқара алады. – қаржы жөніндегі
маман, қаржы директоры, коммерциялық менеджер, қаржы талдаушысы, аудитор немесе
ревизор: республикалық, өңірлік және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдарда,
банктерде, биржаларда, қаржы және сақтандыру компанияларында, инвестициялық
қорларда, ҚР Қаржы министрлігінде, ҚР Ұлттық Банкінде, БЖЗҚ-да, қазынашылық
органдарында, түрлі деңгейдегі әкімдіктер жанындағы қаржы басқармалары мен бөлімдерде ,
барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы қызметтерінде , яғни
жоғары кәсіби білімді талап ететін лауазымдарда.
Кәсіби қызмет саласы
Осы мамандық бойынша бакалавр – бітірушінің кәсіби қызмет саласы барлық меншік
нысандарындағы кәсіпорындарда, қаржы органдары мен сақтандыру ұйымдарында, банк
мекемелерінде, ипотекалық, лизингтік, факторингтік, брокерлік, зейнетақы, инвестициялық
компанияларда, ломбардтарда, микро–кредиттік ұйымдарда, кредиттік серіктестіктерде,
бағалы қағаздар нарығында, сақтандыру, Қаржы және инвестициялық нарықтарда, ақша
және капитал нарықтарында кәсіби, талдау, кеңес беру қызметтерін жүзеге асырады, сондайақ ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді.– тиісті ұйымдардағы зерттеу қызметі.
Қаржы бойынша бакалаврлар қаржыны жоспарлаумен, болжаумен, реттеумен,
басқарумен және ұйымдастырумен, сондай-ақ оларды бақылаумен, микро және макро
деңгейлерде жүргізілетін ақша - кредит және фискалдық саясаттың іс-шараларын жүзеге
асырумен айналысады. Осы бейіндегі бакалаврлар компанияның қаржылық жағдайына
талдау жасап, табыстарды ұлғайтуға, шығындар мен тәуекелдерді азайтуға ықпал етуі,
сапалы қаржылық Қызметтерді ұсынуда нарықтың қажеттілігін қанағаттандыруы тиіс.
Бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері: республикалық және аумақтық деңгейдегі
мемлекеттік органдар: ҚР Қаржы министрлігі, ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау
министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттеу
және қадағалау жөніндегі агенттігі, министрліктер мен ведомстволардың экономикалық
қызметтері, банктер, сақтандыру, зейнетақы, ипотекалық және лизингілік компаниялар,
ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, биржалар, бюджеттік мекемелер мен ұйымдар,
инвестициялық қорлар, түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық, экономикалық
соттар, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы
полициясы), сондай-ақ ғылыми-зерттеу ұйымдары, жоғары оқу орнына дейінгі білім беру
мекемелері (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер).
- 6В046 "Қаржы" мамандығының бакалаврлары келесі кәсіби қызмет
түрлерін атқара алады:
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- ұйымдастыру-басқару;
- өндірістік-технологиялық;
- есептік-жобалық;
- Эксперименталды-зерттеу;
- білім беру;
- экономикалық;
- құқықтық;
- талдау;
- консультациялық.
Кәсіби қызметінің функциялары
Оқу аяқталғаннан кейін түлектер білуі тиіс:
- аймақтардың экономикалық дамуының ерекшелігі және шаруашылық жүргізуші
субъектілердің нарықтық кеңістігін қалыптастыру;
- қаржылық, банктік, сақтандыру және инвестициялық технологияларды
ұйымдастыру;
- ҚР Конституциясының негіздері, Қазақстан Республикасында және халықаралық
қатынастарда шаруашылық процестерді реттейтін заң нормалары;
- қаржы-бюджеттік және ақша-кредиттік
реттеу, жұмыс істеудің теориялық және практикалық аспектілері
қаржы-банк жүйесі, ұйымның шетелдік тәжірибесі
мемлекеттік қаржы мен қаржы корпорациялар, сондай-ақ әлемдік
қаржы-кредит құралдарын пайдалану тәжірибесі
нарығын реттеу;
білу:
- өзінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде білім мен дағдыларды пайдалану;
- кәсіби функцияларды жүзеге асырумен байланысты мақсаттарды қою және
міндеттерді тұжырымдау;
- типтік міндеттердің шешімін табу және стандартты емес міндеттерді шешу,
аналитикалық тәсілді қажет ететін лауазымдарда өз бетінше жұмыс істеу;
- ақша, несие, қаржы теориясы бойынша білімді, өзінің практикалық қызметінде
құқықты пайдалану, қаржы-несие жүйесін басқару саласындағы негізгі құбылыстар мен
ескірген мәселелердің мәнін түсіну;
- ҚР заңнамалық актілерімен және халықаралық құқық нормаларымен қарастырылған
құқықтық өріс шеңберінде жүйенің, органның, шаруашылық немесе өзге қызмет
субъектісінің тұрақты, тұрақты жұмыс істеуі үшін қаржы-құқықтық тетіктің нысандары мен
әдістерін қолдану;
- қаржы институттары мен банктер жүйесіндегі кез келген қаржы-несиелік мекеменің
орнын бағалау;
- орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру;
дағдысы болу:
- ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістері,
кәсіби қызмет үшін пайдаланылатын;
- қаржы және несие саласындағы кәсіби білім,
Заңтану, бухгалтерлік есеп және бақылау, шаруашылық қызметті талдау,
Статистика, кәсіпкерлік пен коммерцияның құқықтық негіздері, аудит,
маркетинг және Менеджмент, Экономикалық-математикалық
модельдеу, арнайы қаржы-кредиттік және құқықтық пәндер;
-қаржы-бюджет саласындағы, банктік және қаржылық
экономикалық конъюнктураның тұрақты өзгеруі жағдайында сақтандыру ісі, Салық
салу, қор және валюта нарықтары, осы салалардың заң қызметтері;
Кәсіби қызметінің бағыттары
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6В046 "Қаржы"мамандығы бойынша экономика және бизнес Бакалавры өзінің кәсіби
қызметін келесі бағыттарда жүзеге асыра алады:
- басқарушылық шешімдерді экономикалық негіздее білу;
-қаржылық және әкімшілік-басқару аппаратының функцияларын шектеуде
дағдыларды қолдану;
-бизнес-жоспарларды, экономикалық болжамдарды сауатты құрастыру;
теориялық білім мен практикалық дағдыларды шебер ұштастыру негізінде қаржыэкономикалық жүйені дамыту перспективаларын пайымдау;
- нәтижелерді тәжірибеде қолдану, өзін-өзі дамытуға, өз біліктілігі мен шеберлігін
арттыруға ұмтылу:
-әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеуде экономикалық категорияларды
қолдануға түлектердің дайындығын қалыптастыруға ықпал ету; қаржы-несие саясаты
стратегиясының бағыттарын анықтау және оны іске асыру тетігін жасау;
- қаржылық өзара байланысты ұйымдастыру, жоспарлау, бюджеттеу және қаржыэкономикалық үдерістерді болжау; қаржы, сақтандыру нарықтарына қатысушылардың
есептілігін жасау; валюталық-несиелік реттеу әдістемесін меңгеру және төлем балансын
жасау; қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны отандық
практикаға бейімдеу; шарттар мен басқа да құқықтық құжаттарды жасау әдістемесін
меңгеру.
Білімді жалғастыру мүмкіндігі
Білім беру бағдарламаларын табысты меңгерген түлектер магистратурада оқуға дайын
4. Маманның құзыреттілік картасы
Жалпы білім беру құзыреті:
Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтары туралы білімдерді
меңгеру, белсенді азаматтық ұстанымды, патриотизмді, Қазақстан халықтарының мәдениеті
мен дәстүрлеріне құрмет пен төзімділік көрсету.Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби
өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерін грамматикалық білім
жүйесі негізінде тілдік және тілдік құралдарды пайдалануды жүзеге асыруға қабілетті.Өзінің
адамгершілік және азаматтық ұстанымын жасау. Кәсіби этиканың талаптарын білу және осы
талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу, командада жұмыс істеу, стандартты жағдайларда
шешім табу.Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлай білу, қажет болған
жағдайда өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгерту.Кәсіби қызметті жүзеге асыру
үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға Жоғары
уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға
ұмтылу дағдыларын меңгеру.Ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, ғылыми зерттеу әдістері
мен тәсілдерін пайдалану.Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету, өз
позициясын дәлелдей білу.Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби қызметте
шығармашылықпен қолдана алады. Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік
қызметтің, өндірісті және бизнесті басқарудың негіздерін білу.Қойылған міндеттерді шешу
үшін болжанған салада іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті.
Оқыту нәтижелері:
-Қазақстанның қазіргі тарихын зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін, сондай-ақ
барлық әлеуметтік-саяси кластерді қолдану;
- ақпараттық технологияларды қолданатын, қазақ, орыс және шет тілдерін білетін
және салауатты өмір салтына бағытталған болашақ маманның дүниетанымдық, азаматтық
және адамгершілік ұстанымдарын пайдалануды жүзеге асыру
- Ұйымның қаржылық қызметіне әсер ететін құқықтық және этикалық ортаны білу,
сондай-ақ қабылданатын шешімдердің этикалық салдарын түсіну және бағалау.
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Бейіндік құзыреті:
Ақша, несие, қаржы, құқық және сақтандыру нарығы теориясы бойынша білімді,
өзінің практикалық қызметінде пайдалану, қаржы-несие жүйесін басқару саласында негізгі
құбылыстар мен туындаған мәселелердің мәнін түсіну;
Ақпаратты компьютерлік өңдеу нәтижесінде алынған қаржы-банк саласының
көрсеткіштерін талдай отырып, кәсіби шешімдерді қабылдау әдістерін меңгереді,
статистикалық ақпаратты өңдейді және статистикалық негізделген қорытындылар алады
және олар бойынша басқарушылық шешімдер қабылдайды.Валюталық-несиелік реттеу және
төлем балансын жасау әдістемесін меңгерген, қаржы ұйымдарының халықаралық
тәжірибесін және оның отандық практикаға бейімделуін зерттейді; Қаржы-бюджеттік және
ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру принциптеріне, ҚР салық жүйесін және шетелдік
қаржы нарықтарын ұйымдастырудың негізгі принциптеріне ие. Кәсіби қызметті жүзеге
асыру үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға
Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберлікті
арттыруға ұмтылу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижелері:
- Компанияның қаржылық қызметін ұйымдастыру кезінде басқару шешімдерін әзірлеу
және кәсіби өсу үшін қаржы саласында іргелі білім мен дағдыларды қолдану.
- Қаржылық зерттеулер жүргізу әдістемесі саласында білім мен іскерлікті қолдану,
қазіргі қаржылық процестер мен болжамдарды бағалау.
- Қаржының тактикалық жоспарын әзірлеу және ұсыну; бастапқы және қайталама
деректерді өңдеу және пайдалану білігін көрсету.
- Қаржы нарығы конъюнктурасының дамуын болжай білу, Қаржы нарығы
қатысушыларының макро -, мезо-және микро деңгейде мінез-құлқын бағалау.

Экономика және құқық
негіздері

Көлік құқығы

Дене шынықтыру

Қазақ (орыс) тілі

Шет тілі

Құзырет атаулары
Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен
заңдылықтары туралы білімдерді меңгеру, белсенді азаматтық
ұстанымды, патриотизмді, Қазақстан халықтарының мәдениеті
мен дәстүрлеріне құрмет пен төзімділік көрсету.
Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби өзара іс-қимыл
міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерін
грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және тілдік
құралдарды пайдалануды жүзеге асыруға қабілетті.
Өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын жасау. Кәсіби
этиканың талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет
етуге дайын болу, командада жұмыс істеу, стандартты
жағдайларда шешім табу.Жинақталған тәжірибені сыни
тұрғыдан қайта ойлай білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби
қызметінің түрі мен сипатын өзгерту.

Философия

Группа компетенции
Жалпы білім беру құзыреті

Қазақстанның қазіргі
заманғы тарихы

Оқыту
нәтижелері

Ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар (ағылш
.тілінде)
Әлеуметтік-саяси білім
модулі (саясаттану
,әлеуметтану, мәдениеттану,
психология)

5. Оқу модульдерін қалыптастыратын құзыреттер/пәндер матрицасы

+

+

Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен
іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға Жоғары
уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және
кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу дағдыларын меңгеру.
Ғылыми зерттеулерді, жобалау қызметін жүзеге асыру,
ғылымның нақты саласында ғылыми әдістер мен зерттеу
тәсілдерін пайдалану.
Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету, өз
позициясын дәлелдей білу.
Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби қызметте
шығармашылықпен қолдана алады.
Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік
қызметтің, өндірісті және бизнесті басқарудың негіздерін білу.
Қойылған міндеттерді шешу үшін болжанған салада іскерлік
және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті.

Жалпы білім беретін құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер
Қазақстанның
қазіргі тарихын
зерттеудің
ғылыми әдістері
мен тәсілдерін,
сондай-ақ
барлық
әлеуметтіксаяси кластерді
қолдану;
ақпараттық
технологиялард
ы, қазақ, орыс
және
шет
тілдерін білуді
қолданатын
және салауатты
өмір
салтына
бағытталған
болашақ
маманның
дүниетанымдық
,
азаматтық
және
адамгершілік

+

+

+

+ +

+

+

+
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Қаржылық
зерттеулер
жүргізу
әдістемесі
саласында
білім
мен
іскерлікті
қолдану, қазіргі
қаржылық
процестер мен
болжамдарды
бағалау.
Қаржы нарығы
конъюнктурас
ының дамуын
болжай
білу,
қаржы нарығы
қатысушылары
ның
макро-,
мезо - және
микродеңгейде
мінез-құлқын
бағалау.
Қаржылық
проблемалар
бойынша
барлық мүдделі
тараптар
алдында
баламалы,
ұсынылатын
шешімдер мен
іске
асыру

+

+
+
+
+

+

+

+ +

+

+
Макроэкономика

Микроэкономика

Экономикалық теория

Менеджмент

Статистика

Базалық құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер

Маркетинг

+
Экономикадағы математика

Қаржыға кіріспе

Ақша, несие, қаржы, құқық және сақтандыру нарығы теориясы бойынша білімді, өзінің
практикалық қызметінде пайдалану, қаржы-несие жүйесін басқару саласында негізгі
Кәсіби бағытталған
құбылыстар мен туындаған мәселелердің мәнін түсіну;
шет тілі

Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті меңгеру, қойылған
міндеттерді орындауға Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға
және кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу дағдыларын меңгеру.
Ғылыми зерттеулерді, жобалау қызметін жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында
ғылыми әдістер мен зерттеу тәсілдерін пайдалану.
Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету, өз позициясын дәлелдей
білу.
Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби қызметте шығармашылықпен
қолдана алады.
Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және
бизнесті басқарудың негіздерін білу.
Қойылған міндеттерді шешу үшін болжанған салада іскерлік және инновациялық
белсенділік танытуға қабілетті.Қаржы саласындағы ұғымдық аппарат пен
терминологияны меңгерген, қаржы-экономикалық заңдар мен санаттарды біледі;
қолданыстағы ұғымдық аппаратты қаржылық талдауға ғылыми тәсілдердің дағдыларын
меңгерген.

Базалық құзыреттілік

ұстанымдарын
пайдалануды
жүзеге асыру

+
+
+

+

+

+

+

+
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Базалық құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер

Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлай білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби
қызметінің түрі мен сипатын өзгерту. Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті
меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті
арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу дағдыларын меңгеру.
Ғылыми зерттеулерді, жобалау қызметін жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында ғылыми
әдістер мен зерттеу тәсілдерін пайдалану.
Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету, өз позициясын дәлелдей білу.
Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби қызметте шығармашылықпен қолдана
алады.Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және бизнесті
басқарудың негіздерін білу.
Қойылған міндеттерді шешу үшін болжанған салада іскерлік және инновациялық белсенділік
танытуға қабілетті.
Қаржы саласындағы ұғымдық аппарат пен терминологияны меңгерген, қаржы-экономикалық
заңдар мен санаттарды біледі; қолданыстағы ұғымдық аппаратты қаржылық талдауға ғылыми тәсілдердің
дағдыларын меңгерген.
Ақша, несие, қаржы, құқық және сақтандыру нарығы теориясы бойынша білімді, өзінің
практикалық қызметінде пайдалану, қаржы-несие жүйесін басқару саласында негізгі құбылыстар мен
туындаған мәселелердің мәнін түсіну;
Ақпаратты компьютерлік өңдеу нәтижесінде алынған қаржы-банк саласының көрсеткіштерін
талдай отырып, кәсіби шешімдерді қабылдау әдістерін біледі, статистикалық ақпаратты өңдейді және Оқу практикасы
статистикалық негізделген қорытындылар алады және олар бойынша басқарушылық шешімдер
қабылдайды.
Өндірістік тәжірибе 1
Валюталық-несиелік реттеу және төлем балансын жасау әдістемесін меңгерген, қаржы
ұйымдарының халықаралық тәжірибесін және оның отандық практикаға бейімделуін зерттейді;
Қаржы математикасының, макро және микро экономикалық көрсеткіштердің, экономикалық Экономиканы
мемлекеттік реттеу
теорияның, қаржының, соның ішінде халықаралық;
Қаржылық-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру принциптерін, ҚР салық
жүйесін және шетелдік қаржы нарықтарын ұйымдастырудың негізгі принциптерін меңгерген; бухгалтерлік Мемлекеттік және
есеп және бақылау, шаруашылық қызметті талдау, статистика, кәсіпкерлік пен коммерцияның құқықтық жергілікті басқару
негіздері, аудит, бағалы қағаздар нарығы, маркетинг және Менеджмент, Экономикалық-математикалық Жол-құрылыс
модельдеу, арнайы қаржы-несиелік және құқықтық пәндер саласында кәсіби білім дағдыларын меңгерген; кәсіпорындарындағы
Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуын инвестициялау мәселелерінде, мемлекет инновациялық технологиялар
пен компаниялардың инвестициялық қызметіне кредит беру нысандарында және инвестициялардың
Инновациялық
тиімділігін бағалау әдістерінде құзыретті болу.
Ағымдағы қаржы-экономикалық жағдайды, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық көлік технологиялары
есептілігін, қаржы нарығына қатысушылардың қызметін талдауға қабілетті.
Салық сомасын есептеуді жүзеге асыра білу, салық декларациясын толтыру, арнайы салық Бухгалтерлік есеп
режимдерін қолдану;
Оның интернационализациясы мен жаһандануын ескере отырып, экономика саласындағы,
сондай-ақ алуан түрлі мәдени және әлеуметтік салалардағы практикалық мәселелер мен міндеттерді кәсіби
шешімдер қабылдауға қабілетті.
Көліктегі бухгалтерлік есеп
Нарықтық экономика жағдайында шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру, Қаржы, және аудит
талдау және басқару бойынша функционалдық міндеттерді орындауға дайын болу үшін алынған білімді
үлгілеуге қабілетті
Ақша. Несие. Банктер

Базавая компетенция

стратегиялары
туралы
көпшілік
алдында
сөз
сөйлеу
дағдыларын
көрсету..

Қаржының
тактикалық
жоспарын
әзірлеу
және
ұсыну;
бастапқы және
қайталама
деректерді
өңдеу
және
пайдалану
білігін көрсету.

Қаржылық
зерттеулер
жүргізу
әдістемесі
саласында
білім
мен
іскерлікті
қолдану, қазіргі
қаржылық
процестер мен
болжамдарды
бағалау.
кәсіби өсу және
компаниялар
қызметін
ұйымдастыру
үшін
басқарушылық
шешімдерді
әзірлеу
үшін
қаржы,
есеп,
аудит,
статистика
және
талдау
саласында
іргелі білім мен
дағдыларды
қолдану;
Қаржы нарығы
конъюнктурас
ының дамуын
болжай
білу,
Қаржы нарығы
қатысушылары
ның
макро-,
мезо - және
микродеңгейде
мінез-құлқын
бағалау.
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Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби қызметте шығармашылықпен қолдана алады.
Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және бизнесті басқарудың негіздерін білу.
Қойылған міндеттерді шешу үшін болжанған салада іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті.
қаржылық-экономикалық заңдар мен санаттарды біледі; қолданыстағы ұғымдық аппаратты қаржылық талдауға ғылыми
тәсілдердің дағдыларын меңгерген.
Ақша, несие, қаржы, құқық және сақтандыру нарығы теориясы бойынша білімді, өзінің практикалық қызметінде пайдалану,
қаржы-несие жүйесін басқару саласында негізгі құбылыстар мен туындаған мәселелердің мәнін түсіну;
Меңгерген понятийным аппараты мен терминологияны қазақстан
Ақпаратты компьютерлік өңдеу нәтижесінде алынған қаржы-банк саласының көрсеткіштерін талдай отырып, кәсіби
шешімдерді қабылдау әдістерін біледі, статистикалық ақпаратты өңдейді және статистикалық негізделген қорытындылар алады
және олар бойынша басқарушылық шешімдер қабылдайды.
Валюталық-несиелік реттеу және төлем балансын құру әдістемесін меңгереді, қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін
және оның отандық практикаға бейімделуін зерттейді; қаржылық математиканың, макро және микро экономикалық
көрсеткіштердің, экономикалық теорияның, қаржының, оның ішінде халықаралық математиканың негізгі бөлімдерін біледі.;
Қаржылық-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру принциптерін, ҚР салық жүйесін және шетелдік қаржы
нарықтарын ұйымдастырудың негізгі принциптерін меңгерген; бухгалтерлік есеп және бақылау, шаруашылық қызметті талдау,
статистика, кәсіпкерлік пен коммерцияның құқықтық негіздері, аудит, бағалы қағаздар нарығы, маркетинг және Менеджмент,
Экономикалық-математикалық модельдеу, арнайы қаржы-несиелік және құқықтық пәндер саласында кәсіби білім дағдыларын
меңгерген;
Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуын инвестициялау мәселелерінде, мемлекет пен компаниялардың
инвестициялық қызметіне кредит беру нысандарында және инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістерінде құзыретті болу.
шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық есептілігі, қаржы нарығына қатысушылардың қызметі.
Салық сомасын есептеуді жүзеге асыра білу, салық декларациясын толтыру, арнайы салық режимдерін қолдана білу; Оның интернационализациясы мен жаһандануын ескере отырып, экономика саласындағы, сондай-ақ алуан түрлі мәдени және
әлеуметтік салалардағы практикалық мәселелер мен міндеттерді кәсіби шешімдер қабылдауға қабілетті.
Нарықтық экономика жағдайында шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру, Қаржы, талдау және басқару бойынша
функционалдық міндеттерді орындауға дайын болу үшін алынған білімді үлгілеуге қабілетті

Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлай білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын
өзгерту. Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға
Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу дағдыларын
меңгеру.
Ғылыми зерттеулерді, жобалау қызметін жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында ғылыми әдістер мен зерттеу тәсілдерін
пайдалану. Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету, өз позициясын дәлелдей білу.

Базалық құзыреттілік

Қаржылық
зерттеулер
жүргізу
әдістемесі
саласында
білім
мен
іскерлікті
қолдану, қазіргі
қаржылық
процестер мен
болжамдарды
бағалау.
кәсіби өсу және
компаниялар
қызметін
ұйымдастыру
үшін
басқарушылық
шешімдерді
әзірлеу
үшін
қаржы,
есеп,
аудит,
статистика
және
талдау
саласында
іргелі білім мен
дағдыларды
қолдану;
Қаржы нарығы
конъюнктурас
ының дамуын
болжай
білу,
аржы нарығы
қатысушылары
ның
макро-,
мезо - және
микродеңгейде
мінез-құлқын
бағалау.
Қаржылық
ақпаратты
талдау
үшін
заманауи
ақпараттық
технологиялар
мен
бағдарламалард
ы қолдана білу.
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Салалардағы баға белгілеу

Базалық құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер

Құрылыстағы баға белгілеу
және сметалық құнды анықтау
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Салалық экономикалық талдау

+

Жол-құрылыс
қызметін
кәсіпорындарының
экономикалық талдау

Көлік экономикасы

Кәсіпорын экономикасы

құрылыс
Автожол
және
салық
кәсіпорындарындағы
салық салусалық
және
салу
Көліктегі
ерекшеліктері

Ақша айналымы және кредит

Қаржылық
ақпаратты
талдау
үшін
заманауи
ақпараттық
технологиялар
мен
бағдарламалард
ы қолдана білу.
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Базалық құзыреттерді қалыптастыратын пәндер
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Салық сомасын есептеуді жүзеге асыра білу, салық декларациясын толтыру, арнайы салық режимдерін қолдану;
Оның интернационализациясы мен жаһандануын ескере отырып, экономика саласындағы, сондай-ақ алуан түрлі мәдени және әлеуметтік салалардағы
практикалық мәселелер мен міндеттерді кәсіби шешімдер қабылдауға қабілетті.
Нарықтық экономика жағдайында шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру, Қаржы, талдау және басқару бойынша функционалдық міндеттерді
орындауға дайын болу үшін алынған білімді үлгілеуге қабілетті

ҚазАЖИ 703-07-14 Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым
Қаржылық есептіліктің
халықаралық стандарты

ҚЕХС сәйкес қаржылық есеп

Көліктегі шаруашылыққаржылық есептілікті талдау

Жол-құрылыс
кәсіпорындарындағы қаржылық
талдау

Өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын жасау. Кәсіби этиканың талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу, командада
жұмыс істеу, стандартты жағдайларда шешім табу.
Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлай білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгерту. Кәсіби қызметті жүзеге
асыру үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби
шеберлікті арттыруға ұмтылу дағдыларын меңгеру.
Ғылыми зерттеулерді, жобалау қызметін жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында ғылыми әдістер мен зерттеу тәсілдерін пайдалану.
Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету, өз позициясын дәлелдей білу.
Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби қызметте шығармашылықпен қолдана алады.
Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және бизнесті басқарудың негіздерін білу.
Қойылған міндеттерді шешу үшін болжанған салада іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті.
Қаржы саласындағы ұғымдық аппарат пен терминологияны меңгерген, қаржы-экономикалық заңдар мен санаттарды біледі; қолданыстағы ұғымдық
аппаратты қаржылық талдауға ғылыми тәсілдердің дағдыларын меңгерген.
Ақша, несие, қаржы, құқық және сақтандыру нарығы теориясы бойынша білімді, өзінің практикалық қызметінде пайдалану, қаржы-несие жүйесін басқару
саласында негізгі құбылыстар мен туындаған мәселелердің мәнін түсіну;
Ақпаратты компьютерлік өңдеу нәтижесінде алынған қаржы-банк саласының көрсеткіштерін талдай отырып, кәсіби шешімдерді қабылдау әдістерін біледі,
статистикалық ақпаратты өңдейді және статистикалық негізделген қорытындылар алады және олар бойынша басқарушылық шешімдер қабылдайды.
Валюталық-несиелік реттеу және төлем балансын жасау әдістемесін меңгерген, қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін және оның отандық
практикаға бейімделуін зерттейді;
Қаржы математикасының, макро және микро экономикалық көрсеткіштердің, экономикалық теорияның, қаржының, соның ішінде халықаралық;
Қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру принциптеріне, ҚР салық жүйесін және шетелдік қаржы нарықтарын ұйымдастырудың негізгі Деректерді талдаудың сандық
технологиялары
принциптеріне ие;
Бухгалтерлік есеп және бақылау, шаруашылық қызметті талдау, статистика, кәсіпкерлік және коммерцияның құқықтық негіздері, аудит, бағалы қағаздар
Автокөлік жүйелерін
нарығы, маркетинг және Менеджмент, Экономикалық-математикалық модельдеу, арнайы қаржы-несиелік және құқықтық пәндер саласында кәсіби білім дағдыларын ақпараттық қамтамасыз ету
меңгерген;
Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуын инвестициялау мәселелерінде, мемлекет пен компаниялардың инвестициялық қызметіне кредит беру
Жол-құрылыс
нысандарында және инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістерінде құзыретті болу.
кәсіпорындарындағы қаржылық
Ағымдағы қаржы-экономикалық жағдайды, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық есептілігін, қаржы нарығына қатысушылардың қызметін
бақылау және аудит
талдауға қабілетті.
Көліктегі Аудит

Базалық құзыреттілік
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білім
мен
дағдыларды
қолдану;
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мен
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Өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын жасау. Кәсіби этиканың талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге
дайын болу, командада жұмыс істеу, стандартты жағдайларда шешім табу.
Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлай білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгерту.
Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға Жоғары уәждемесі болу,
өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу дағдыларын меңгеру.
Ғылыми зерттеулерді, жобалау қызметін жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында ғылыми әдістер мен зерттеу тәсілдерін пайдалану.
Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету, өз позициясын дәлелдей білу.
Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби қызметте шығармашылықпен қолдана алады.
Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және бизнесті басқарудың негіздерін білу.
Қойылған міндеттерді шешу үшін болжанған салада іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті.
Қаржы саласындағы ұғымдық аппарат пен терминологияны меңгерген, қаржы-экономикалық заңдар мен санаттарды біледі;
қолданыстағы ұғымдық аппаратты қаржылық талдауға ғылыми тәсілдердің дағдыларын меңгерген.
Ақша, несие, қаржы, құқық және сақтандыру нарығы теориясы бойынша білімді, өзінің практикалық қызметінде пайдалану, қаржынесие жүйесін басқару саласында негізгі құбылыстар мен туындаған мәселелердің мәнін түсіну;
Ақпаратты компьютерлік өңдеу нәтижесінде алынған қаржы-банк саласының көрсеткіштерін талдай отырып, кәсіби шешімдерді
қабылдау әдістерін біледі, статистикалық ақпаратты өңдейді және статистикалық негізделген қорытындылар алады және олар бойынша
басқарушылық шешімдер қабылдайды.Валюталық-несиелік реттеу және төлем балансын жасау әдістемесін меңгерген, қаржы
ұйымдарының халықаралық тәжірибесін және оның отандық практикаға бейімделуін зерттейді;
Қаржы математикасының, макро және микро экономикалық көрсеткіштердің, экономикалық теорияның, қаржының, соның ішінде
халықаралық;
Қаржылық-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру принциптерін, ҚР салық жүйесін және шетелдік қаржы нарықтарын
ұйымдастырудың негізгі принциптерін меңгерген;бухгалтерлік есеп және бақылау, шаруашылық қызметті талдау, статистика,
кәсіпкерлік пен коммерцияның құқықтық негіздері, аудит, бағалы қағаздар нарығы, маркетинг және Менеджмент, Экономикалықматематикалық модельдеу, арнайы қаржы-несиелік және құқықтық пәндер саласында кәсіби білім дағдыларын меңгерген;
Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуын инвестициялау мәселелерінде, мемлекет пен компаниялардың инвестициялық
қызметіне кредит беру нысандарында және инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістерінде құзыретті болу.
Ағымдағы қаржы-экономикалық жағдайды, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық есептілігін, қаржы нарығына
қатысушылардың қызметін талдауға қабілетті.
Салық сомасын есептеуді жүзеге асыра білу, салық декларациясын толтыру, арнайы салық режимдерін қолдану;
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Кәсіпкерліктің
және
ортасы
тәуекелдер

Банк қызметін талдау

Банк ісі

қаржылық
кәсіпкерлік

көлік

Диплом алдындағы практика

Өндірістік тәжірибе

Көліктегі және құрылыстағы
қаржылық менеджмент

Корпоративтік қаржы

және
Құрылыс
Оның интернационализациясы мен жаһандануын ескере отырып, экономика саласындағы, сондай-ақ алуан түрлі мәдени және әлеуметтік кәсіпорындарындағы
сақтандыру
салалардағы практикалық мәселелер мен міндеттерді кәсіби шешімдер қабылдауға қабілетті.
Нарықтық экономика жағдайында шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру, Қаржы, талдау және басқару бойынша
Салалардағы сақтандыру
функционалдық міндеттерді орындауға дайын болу үшін алынған білімді үлгілеуге қабілетті

+

Бейіндік құзыреттіліктерді қалыптастыратын пәндер

Өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын жасау. Кәсіби этиканың талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес
әрекет етуге дайын болу, командада жұмыс істеу, стандартты жағдайларда шешім табу.
Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлай білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің түрі мен
сипатын өзгерту. Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім мен іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді
орындауға Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу
дағдыларын меңгеру.
Ғылыми зерттеулерді, жобалау қызметін жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында ғылыми әдістер мен зерттеу
тәсілдерін пайдалану. Жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету, өз позициясын дәлелдей білу.
Алған теориялық және практикалық білімдерін кәсіби қызметте шығармашылықпен қолдана алады.
Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және бизнесті басқарудың негіздерін
білу.
Қойылған міндеттерді шешу үшін болжанған салада іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға қабілетті.
Қаржы саласындағы ұғымдық аппарат пен терминологияны меңгерген, қаржы-экономикалық заңдар мен санаттарды
біледі; қолданыстағы ұғымдық аппаратты қаржылық талдауға ғылыми тәсілдердің дағдыларын меңгерген.
Ақша, несие, қаржы, құқық және сақтандыру нарығы теориясы бойынша білімді, өзінің практикалық қызметінде
пайдалану, қаржы-несие жүйесін басқару саласында негізгі құбылыстар мен туындаған мәселелердің мәнін түсіну;
Ақпаратты компьютерлік өңдеу нәтижесінде алынған қаржы-банк саласының көрсеткіштерін талдай отырып, кәсіби
шешімдерді қабылдау әдістерін біледі, статистикалық ақпаратты өңдейді және статистикалық негізделген
қорытындылар алады және олар бойынша басқарушылық шешімдер қабылдайды.
Валюталық-несиелік реттеу және төлем балансын жасау әдістемесін меңгерген, қаржы ұйымдарының халықаралық
тәжірибесін және оның отандық практикаға бейімделуін зерттейді;
Қаржы математикасының, макро және микро экономикалық көрсеткіштердің, экономикалық теорияның, қаржының,
соның ішінде халықаралық;
Қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру принциптеріне, ҚР салық жүйесін және шетелдік қаржы
нарықтарын ұйымдастырудың негізгі принциптеріне ие;
Бухгалтерлік есеп және бақылау, шаруашылық қызметті талдау, статистика, кәсіпкерлік пен коммерцияның құқықтық
негіздері, аудит, бағалы қағаздар нарығы, маркетинг пен Менеджмент, Экономикалық-математикалық модельдеу,
арнайы қаржы-несиелік және құқықтық пәндер саласында кәсіби білім дағдыларын меңгерген; Қазақстанның
индустриялық-инновациялық дамуын инвестициялау мәселелерінде, мемлекет пен компаниялардың инвестициялық
қызметіне кредит беру нысандарында және инвестициялардың тиімділігін бағалау әдістерінде құзыретті болу.
Ағымдағы қаржы-экономикалық жағдайды, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық есептілігін, қаржы
нарығына қатысушылардың қызметін талдауға қабілетті.
Салық сомасын есептеуді жүзеге асыра білу, салық декларациясын толтыру, арнайы салық режимдерін қолдану;
Оның интернационализациясы мен жаһандануын ескере отырып, экономика саласындағы, сондай-ақ алуан түрлі
мәдени және әлеуметтік салалардағы практикалық мәселелер мен міндеттерді кәсіби шешімдер қабылдауға қабілетті.
Нарықтық экономика жағдайында шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыру, Қаржы, талдау және басқару
бойынша функционалдық міндеттерді орындауға дайын болу үшін алынған білімді үлгілеуге қабілетті
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ұйымдастыру
үшін
басқарушылы
қ шешімдерді
әзірлеу үшін
қаржы, есеп,
аудит,
статистика
және талдау
саласында
іргелі
білім
мен
дағдыларды
қолдану;
Қаржының
тактикалық
жоспарын
әзірлеу және
ұсыну;
бастапқы
және
қайталама
деректерді
өңдеу
және
пайдалану
білігін
көрсету.
Қаржылық
жағдайлар
мен
мәселелерді
әртүрлі
көзқараспен
талдау, басқа
әріптестермен
және нарық
қатысушылар
ымен
командалық
жұмысты
көрсету.

+

+

+ +

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+
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Көліктегі қаржылық қызметті
талдау

Жол және құрылыс ұйымдарының
қаржылық қызметін ұйымдастыру
және басқару

Көліктегі инвестицияны
экономикалық бағалау
Машиналар, жабдықтар және
көлік құралдарының құнын
бағалау

Көліктегі инвестициялық жобалау

Инвестицияларды қаржыландыру
және кредиттеу

Құрылыстағы кәсіпкерлік

6. Оқу модулінің картасы
№
р/с
1

2

Модуль атауы
АТМ-ақпараттық
модулі;

Құзыреттілік

технология Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім

мен іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға
Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті
арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу
дағдыларын меңгеру. Ғылыми зерттеулерді, жобалау
қызметін жүзеге асыру, ғылымның нақты саласында
ғылыми әдістер мен зерттеу тәсілдерін пайдалану. Алған
теориялық және практикалық білімдерін кәсіби қызметте
шығармашылықпен қолдана алады.
Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби өзара ісКОМ – Көптілді оқыту модулі
қимыл міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет
тілдерін грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік
және тілдік құралдарды пайдалануды жүзеге асыруға
қабілетті. Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті
жаңа білім мен іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді
орындауға Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға,
біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға
ұмтылу дағдыларын меңгеру. Жазбаша және ауызша
сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету. Нақты салада
күтілетін нәтижелерді алу үшін кәсіпкерлік қызметтің,
өндірісті және бизнесті басқарудың негіздерін
білу.Қойылған міндеттерді шешу үшін болжанған салада
іскерлік және инновациялық белсенділік танытуға
қабілетті.Экономика саласындағы ұғымдық аппарат пен
терминологияны, экономикалық заңды және санаттарды;
қолданыстағы ұғымдық аппаратты талдауға ғылыми
көзқарас дағдыларын меңгерген.
ӘСБМ - әлеуметтік-саяси білім Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен
заңдылықтары туралы білімдерді меңгеру, белсенді
модулі
азаматтық
ұстанымды,
патриотизмді,
Қазақстан
халықтарының мәдениеті мен дәстүрлеріне құрмет пен
төзімділік көрсету. Өзінің адамгершілік және азаматтық
ұстанымын жасау. Кәсіби этиканың талаптарын білу
және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу,
командада жұмыс істеу, стандартты жағдайларда шешім
табу. Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта
ойлай білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби
қызметінің түрі мен сипатын өзгерту. Жазбаша және
ауызша сөйлеу мәдениетін меңгеруін көрсету, өз
позициясын
дәлелдей
білу.
Оның
интернационализациясы мен жаһандануын ескере
отырып, экономика саласындағы, сондай-ақ алуан түрлі
мәдени және әлеуметтік салалардағы практикалық
мәселелер мен міндеттерді кәсіби шешімдер қабылдауға
қабілетті.
саласындағы
ұғымдық
аппарат
пен
ММ - Мамандық бойынша Қаржы
терминологияны
меңгерген,қаржы-экономикалық
заңдар
модуль
мен санаттарды біледі; қолданыстағы ұғымдық
аппаратты қаржылық талдауға ғылыми тәсілдердің
дағдыларын меңгерген.
Ақша, несие, қаржы, құқық және сақтандыру нарығы
теориясы бойынша білімді, өзінің практикалық
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КМ - Кәсіпкерлік модульдері

қызметінде пайдалану, қаржы-несие жүйесін басқару
саласында
негізгі
құбылыстар
мен
туындаған
мәселелердің мәнін түсіну;
Ақпаратты компьютерлік өңдеу нәтижесінде алынған
қаржы-банк саласының көрсеткіштерін талдай отырып,
кәсіби
шешімдерді
қабылдау
әдістерін
біледі,
статистикалық ақпаратты өңдейді және статистикалық
негізделген қорытындылар алады және олар бойынша
басқарушылық шешімдер қабылдайды.
Валюталық-несиелік реттеу және төлем балансын жасау
әдістемесін
меңгерген,
қаржы
ұйымдарының
халықаралық тәжірибесін және оның отандық
практикаға бейімделуін зерттейді;
Қаржы
математикасының,
макро
және
микро
экономикалық
көрсеткіштердің,
экономикалық
теорияның, қаржының, соның ішінде халықаралық;
Қаржы-бюджеттік
және
ақша-несиелік
реттеуді
ұйымдастыру принциптеріне, ҚР салық жүйесін және
шетелдік қаржы нарықтарын ұйымдастырудың негізгі
принциптеріне ие;
Бухгалтерлік есеп және бақылау, шаруашылық қызметті
талдау, статистика, кәсіпкерлік және коммерцияның
құқықтық негіздері, аудит, бағалы қағаздар нарығы,
маркетинг
және
Менеджмент,
Экономикалықматематикалық модельдеу, арнайы қаржы-несиелік және
құқықтық пәндер саласында кәсіби білім дағдыларын
меңгерген;
Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуын
инвестициялау
мәселелерінде,
мемлекет
пен
компаниялардың инвестициялық қызметіне кредит беру
нысандарында және инвестициялардың тиімділігін
бағалау әдістерінде құзыретті болу.
Ағымдағы
қаржы-экономикалық
жағдайды,
шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық
есептілігін, қаржы нарығына қатысушылардың қызметін
талдауға қабілетті.
Қабілетті уметьосуществятьрасчеты салықтардың, салық
декларацияларын толтыруға, арнаулы салық режимдерін
қолдану;
Нарықтық экономика жағдайында шешімдерді әзірлеу,
қабылдау және іске асыру, Қаржы, талдау және басқару
бойынша функционалдық міндеттерді орындауға дайын
болу үшін алынған білімді үлгілеуге қабілетті.
Жоспардың экономикалық бөлімдерін жасау үшін
қажетті негізгі функциялар мен операцияларды,
есептерді жүзеге асыруға, оларды негіздеуге және
ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс
нәтижелерін ұсынуға қабілетті. Шаруашылық жүргізуші
субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық
және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу
үшін қажетті бастапқы деректерді жүйелендіруге және
талдауға
қабілетті.
Шаруашылық
жүргізуші
субъектілердің қызметін сипаттайтын негізгі әлеуметтікэкономикалық
көрсеткіштерді
қоса
алғанда,
қолданыстағы
нормативтік-құқықтық
базаның
әдістемесін есептеуге қабілетті. Бизнес-жоспарды
әзірлеу процесінде қажетті басқарушылық шешімдер,
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экономика
саласындағы
теориялық
және
эксперименталдық зерттеулер, жан-жақты гуманитарлық
және
жаратылыстану-ғылыми
білімдері
мен
қызығушылықтары бар тұлғаның кәсіби өсуін өздігінен
жетілдіру дағдыларын меңгерген. Экономикалық
процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде
стандартты
теориялық
және
эконометриялық
параметрлерді құруға, алынған нәтижелерді талдауға
және мазмұнды түсіндіруге, сондай-ақ басқару
шешімдерін қабылдауға қабілетті.
ҚОМ – Қосымша оқыту модулі Мемлекеттің тарихи дамуының негізгі кезеңдері мен
заңдылықтары туралы білімдерді меңгеру, белсенді
азаматтық
ұстанымды,
патриотизмді,
Қазақстан
халықтарының мәдениеті мен дәстүрлеріне құрмет пен
төзімділік көрсету. Өзінің адамгершілік және азаматтық
ұстанымын жасау. Кәсіби этиканың талаптарын білу
және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу,
командада жұмыс істеу, стандартты жағдайларда шешім
табу. Нақты салада күтілетін нәтижелерді алу үшін
кәсіпкерлік қызметтің, өндірісті және бизнесті
басқарудың негіздерін білу.Қойылған міндеттерді шешу
үшін болжанған салада іскерлік және инновациялық
белсенділік танытуға қабілетті.Экономика саласындағы
ұғымдық аппарат пен терминологияны, экономикалық
заңды және санаттарды; қолданыстағы ұғымдық
аппаратты талдауға ғылыми көзқарас дағдыларын
меңгерген.
ДШМ – Дене шынықтыру Өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын жасау.
Кәсіби этиканың талаптарын білу және осы талаптарға
модулі
сәйкес әрекет етуге дайын болу, командада жұмыс істеу,
стандартты жағдайларда шешім табу.
Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлай
білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің
түрі мен сипатын өзгерту.
Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа білім
мен іскерлікті меңгеру, қойылған міндеттерді орындауға
Жоғары уәждемесі болу, өзін-өзі дамытуға, біліктілікті
арттыруға және кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу
дағдыларын меңгеру.

Семестр

Кредит көлемі
KZ
ECTS

Бақылау
түрі

"Қаржы" білім беру бағдарламасының мазмұны
Құзырлылықты қалыптастырушы
пән атаулары

Сағат
саны

МК/ЖК/
ТК

7.
Пәндер
коды

5

5

150

1

емтихан

5
10

5
10

150
300

2
1,2

емтихан
емтихан

10

10

300

1,2

емтихан

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ПӘНДЕР - 56 кредит
ЖОО компоненті - 51 кредит
ООД/ВК

SIK 1101

ООД/ВК
ООД/ВК

Fil 1102
IYa 1103
K(R)Ya
1104

ООД/ВК

Қазақстанның қазіргі
тарихы
Философия
Шет тілі
Қазақ (орыс) тілі

заманғы

ҚазАЖИ 703-07-14 Модульдік білім беру бағдарламасы. Екінші басылым

ООД/ВК
ООД/ВК
ООД/ВК

IKT 2105
Pol 1106
Soc 1107
Ps 1108
Kul 1109
FK1110

Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар (ағылш. тілінде)
Әлеуметтік-саяси білім модулі
(саясаттану,
әлеуметтану,
мәдениеттану, психология)
Дене шынықтыру

5

5

150

3

емтихан

8

13

240

1

емтихан

240

1,2,
3,4

8

Таңдау компоненті - 5 кредит
ООД/КВ

БД/ВК
БД/ВК
БД/ВК
БД/ВК
БД/ВК
БД/ВК
БД/ВК
БД/ВК
БД/ВК
БД/ВК
БД/ВК

БД/КВ

OEP
21(2)01
TP 21(2)01

РОIYa 2204
VF 2207

БД/КВ
БД/КВ

БД/КВ
БД/КВ

150

3

емтихан

8

150

3

емтихан

Қаржыға кіріспе

8

150

3

емтихан

5

5
5
8
10
8
8
10
2
5

90
150
150
180
150
150
180
30
90

3
4
1
2
4
3
2
2
4

емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
емтихан
есеп
есеп

GRE
22(2)02

Экономиканы мемлекеттік
реттеу
Мемлекеттік және жергілікті
басқару

5

8

150

4

емтихан

5

8

150

6

емтихан

5

8

150

4

емтихан

5

8

150

3

емтихан

5

8

150

5

емтихан

5

8

150

5

емтихан

6

10

180

7

емтихан

5

8

150

5

емтихан

5

8

150

5

емтихан

GMU
22(2)02

ITT 32(2)08

БД/КВ

8

Экономикадағы математика
3
Менеджмент
5
Экономикалық теория
5
Микроэкономика
6
Макроэкономика
5
Маркетинг
5
Статистика
6
Оқу практикасы
1
Өндірістік практика 1
3
Таңдау компоненті - 63 кредит

БД/КВ

БД/КВ

5
Көлік құқығы
БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР - 112 кредит
ЖОО компоненті - 49 кредит
Кәсіби бағытталған шет тілі
5

МЕ 2205
Men 2208
ET 1201
Mik 1202
Mac 2209
Mar 2206
Stat 1203
UP 1210
PzP 2211

ITDSP
32(2)08

БД/КВ

Экономика және құқық негіздері

BU 22(2)03
BUAT
22(2)03
DKB
22(2)02
DOK
22(2)02
NNASP
32(2)04
ONT
32(2)04
EP 32(2)07
ET 32(2)07
EADDSP
42(2)10
OEA
42(2)10
ZOSSS
32(2)06
ZO 32(2)06
ZTAD
32(2)07
IOAS

Жол-құрылыс
кәсіпорындарындағы
инновациялық технологиялар
Инновациялық көлік
технологиялары
Бухгалтерлік есеп
Көліктегі бухгалтерлік есеп және
аудит
Ақша. Несие. Банктер
Ақша айналымы және кредит
Автожол және құрылыс
кәсіпорындарындағы салық және
салық салу
Көліктегі салық салу ерекшеліктері
Кәсіпорын экономикасы
Көлік экономикасы
Жол-құрылыс кәсіпорындарының
қызметін экономикалық талдау
Салалық экономикалық талдау
Құрылыстағы баға белгілеу және
сметалық құнын анықтау
Салалардағы баға белгілеу
Деректерді талдаудың сандық
технологиялары
Автокөлік жүйелерін ақпараттық
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AT 42(2)11
FAD
42(2)12

қамтамасыз ету
Жол-құрылыс
кәсіпорындарындағы қаржылық
бақылау және аудит
Көліктегі аудит
Финансовый анализ в дорожностроительных предприятиях

AHFOT
42(2)12

Көліктегі шаруашылық-қаржылық
есептілікті талдау
ҚЕХС сәйкес қаржылық есеп

БД/КВ

FUS
MSFSO
32(2)08
MSFO
32(2)08

ПД/ВК

KF 3301

ПД/ВК

FMTS 3302

ПД/ВК
ПД/ВК

PzP 3303
PP 4304

32(2)07
БД/КВ

БД/КВ

ПД/КВ
ПД/КВ
ПД/КВ

FKADSP
42(2)11

SSTP
43(2)04
SO 43(2)04
BD 33(2)01
ABD
33(2)01
FSPPR
33(2)02
PS 33(2)02

ПД/КВ

FKI 43(2)05

ПД/КВ

IPT 43(2)05
EOIT
33(2)03
OSMOTS
33(2)03

ПД/КВ

OUFDDSO
43(2)06
AFDT
43(2)06

ДВО

CME.RZh 1

ДВО

UP 1210

ДВО

POP

6

10

180

7

емтихан

6

10

180

7

емтихан

8

150

6

емтихан

8

150

5

емтихан

8

150

6

емтихан

8
20

150
360

6
8

есеп
есеп

10

180

7

емтихан

8

150

5

емтихан

6

емтихан

5
Қаржылық есептіліктің
халықаралық стандарты
БЕЙІНДІК ПӘНДЕР - 59 кредит
ЖОО компоненті - 28 кредит
Корпоративтік қаржы
5
Көліктегі және құрылыстағы
5
қаржылық менеджмент
Өндірістік практика
5
Диплом алдындағы практика
12
Таңдау компоненті - 32 кредит
Құрылыс және көлік
кәсіпорындарындағы сақтандыру
6
Салалардағы сақтандыру
Банк ісі
5
Банк қызметін талдау

Кәсіпкерліктің қаржылық ортасы
және кәсіпкерлік тәуекелдер
5
8
Құрылыстағы кәсіпкерлік
Инвестицияларды қаржыландыру
және кредиттеу
6
10
Көліктегі инвестициялық жобалау
Көліктегі инвестицияны
экономикалық бағалау
5
8
Машиналар, жабдықтар және көлік
құралдарының құнын бағалау
Жол және құрылыс ұйымдарының
қаржылық қызметін ұйымдастыру
және басқару
6
10
Көліктегі қаржылық қызметті
талдау
ОҚЫТУДЫҢ ҚОСЫМША ТҮРЛЕРІ -7 кредит
"Мәнгілік ел" құндылығы. Рухани
2
3
жаңғыру.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
2
3
мәдениет негіздері
Кәсіпкерліктің құқықтық негіздері
3

Жалпы білім беру
Базалық
Бейіндік
ДВО
Қорытынды аттестаттау
Жиыны:

56
112
59
7
12
247

150

емтихан

180

7

150

6

емтихан

180

7

емтихан

60

1

емтихан

60

2

емтихан

90

3

емтихан

1680
3360
1800
210
360
7410
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