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ӘЗІРЛЕУШІЛЕР/ РАЗРАБОТЧИКИ// DEVELOPERS: 

 

23.10.2020 жылы  П.Чужинов атындағы экономика және құқық институтының   

директоры А.Табулденов бекіткен академиялық комитет әзірледі / Разработано 

академическим комитетом, утвержденным  директором института Экономики и 

права имени П.Чужинова от 23.10.2020 года / Developed by the Academic 

Committee approved by the Director of the Institute of Economics and Law named 

after P.Chuzhinov on 23.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED: 

Экономика және қаржы кафедра отырысында қарастырылды, 2021 ж. 18.03. № 

3 хаттама Рассмотрена на заседании кафедры экономики и финансов , протокол 

№ 3 от 18.03.2021г. Considered at a meeting of the department,protocol No. 3 dated 

18.03.2021y. 

 

 

 

П.И Чужинов атындағы Экономика және құқық институттың әдістемелік 

комиссиясында талқыланды, 2021 ж. 16.04. № 2 хаттама 

Обсуждена на заседании методической комиссий института Экономики и права 

имени П.И.Чужинова протокол № 2 от 16.04. 2021 г. 

Discussed at a meeting of the methodological commissions of the P.I. Chuzhinov 

Institute of Economics and Law ,protocol No.2 dated 16.04.2021y. 

 

 

 

Оқу әдістемелік кеңесінің шешімімен ұсынылды, 2021 ж.20.04. № 4 хаттама 

Рекомендована решением Учебно-методического совета, протокол № 4 от 

20.04.2021 г. Recommended by the decision of the Educational and Methodological 

Council, 

Protocol No.2 dated 20.04.2021y. 

 

 
 

 

 



          Келесі құжаттар негізінде жасалды: 

 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттары, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министірінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы (өзгертулер мен 

толықтырулар); 

-    Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 

жөніндегі республикалық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы 

хаттамасымен бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері; 

- Кәсіби стандарт: 26.12.2019 ж. №263 «Қаржы менеджменті». 

 

Разработана  на основании следующих документов: 

- ГОСО всех уровней образования, утверждено приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604; 

- Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 

марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений; 

-Профессиональный стандарт: «Финансовый менеджмент» от 26.12.2019г 

№263. 

 

        Developed on the basis of the following documents: 

- SES of all levels of education, approved by order of the Minister of Education 

and Science of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018 No. 604; 

- National qualifications framework approved by the protocol of March 16, 

2016 by the Republican tripartite commission on social partnership and regulation of 

social and labor relations; 

- Professional standard: "Financial Management" from 26.12.2019 № 263. 
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспортобразовательнойпрограммы 

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

7М04104 Финансы / Қаржы  / Finance 

 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

7М04 Бизнес, управление и право / 

 Бизнес, басқару және құқық /  

Business, Management and Law 

 

Даярлау бағытының коды мен 

жіктелуі/ 

Код и классификация  

направлений подготовки / 

Code and classification areas of 

training 

7М041 Бизнес и управление /  

Бизнес және басқару / 

 Business and Baskaroo 

Білім беру 

бағдарламаларының тобы / 

Группа образовательных 

программ / Group of 

educational programs 

М074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі  

/ Финансы, банковское и страховое дело 

 / Finance, Banking and Insurance 

Білім ББ түрі/ Вид ОП / EP type Қолданыстағы/Действующая/Acting 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО / ISCED 

level 

 

ББХСШ / МСКО / ISCED 7 

ҰБШ бойынша деңгейі 

/Уровень по НРК / NQF level 

ҰБШ / НРК / NQF 7 

СБШ бойынша деңгейі/ Уро-

вень по ОРК / ORK level 

СБШ / ОРК / ORK 7 

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Formofstudy 

Күндізгі / Очное  / Full time 

Оқу мерзімі / Срок обучения 

/Training period 

2 жыл/2 года/2 years 

Оқыту тілі /Язык обучения 

/Language of instruction  

қазақ және орыс/казахский и русский / 

 kazakh and russian 

 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов / Loanvolume 

Академиялық кредит 120 / Академических кредитов 

120/Academic credits 120 ECTS 

Білім  беру бағдарламасының  мақсаты  / Цель образовательной программы /  

The purpose of the educational program 

Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті, қаржы саласында 

басқарудың практикалық дағдылары бар, сондай-ақ білім беру мекемелерінде қаржылық 

бейіндегі оқу пәндерін оқытуға және ғылыми зерттеулерге қабілетті жоғары білікті 

кадрларды даярлау. 



Подготовка высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных на рынке труда, 

способных решать профессиональные задачи, обладающих практическими навыками 

управления в области финансов, а также способных к преподаванию учебных дисциплин 

финансового профиля в образовательных учреждениях и к научным исследованиям. 

Training of highly qualified personnel, competitive in the labor market, capable of solving profes-

sional problems, with practical management skills in finance, as well as the ability to teach aca-

demic disciplines of financial profile in educational institutions and scientific research. 

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree 

«7М04104 Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдарының магистрі 

магистр экономических наук по образовательной программе  «7М04104 Финансы» 

Master of Economic Sciences in the educational program "7M04104 Finance 

Маман лауазымдарының тізбесі / Перечень должностей по ОП / List of positions on OP 

Қаржы жөніндегі бас және жетекші маман, қаржы маманы, қаржы директоры, сауда 

директоры, қаржы талдаушы, аудитор және ревизор, сыртқы экономикалық қызмет маманы: 

республикалық, аймақтық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдарда, банктерде, 

биржаларда, қаржы және сақтандыру компанияларында, инвестициялық қорларда, ҚР 

Қаржы министрлігі, ҚР Ұлттық Банкі, мемлекеттік емес зейнетақы қорлары, қазынашылық 

органдары, түрлі деңгейдегі әкімдіктер жанындағы қаржы баскару және бөлімдері, барлық 

меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржылық қызметтерінде,оқытушы, 

ҒЗИ ғылыми қызметкері. 

Главный и ведущий специалист по финансам, специалист по финансам, финансовый 

директор, коммерческий директор, финансовый аналитик, аудитор или ревизор, специалист 

по внешнеэкономической деятельности: в государственных органах республиканского, 

регионального и местного уровня, банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, 

инвестиционных фондах, Министерстве финансов РК, Национальном Банке РК, в 

негосударственных пенсионных фондах, органах казначейства, финансовых управлениях и 

отделах при акиматах различного уровня, финансовых службах предприятий и организаций 

всех форм собственности, преподаватель, научный сотрудник НИИ. 

Chief and leading specialist in finance, specialist in finance, financial director, commercial director, fi-

nancial analyst, auditor or auditor, specialist in foreign economic activity: in state bodies of national, 

regional and local level, banks, stock exchanges, financial and insurance companies, investment funds, 

Ministry of Finance, National Bank of Kazakhstan, private pension funds, treasury, financial depart-

ments and divisions at akimats at various levels, financial services of enterprises 

Кәсіби қызмет объектілері / Объекты профессиональной деятельности / Objects of 

professional activity 

Қызмет аялары және салаларына тәуелсіз барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен 

ұйымдар, мемлекеттік және жергілікті басқару мен бақылау инфрақұрылымы және органдары, 

коммерциялық банктер, микрокредиттік ұйымдар, сақтандыру компаниялары, биржалар, кредит 

серіктестіктері, ломбардтар, ипотекалық және лизингтік компаниялар, орта кәсіптік және 

жоғары оқу орындары, ғылыми орталықтары, ғылыми-зерттеу және сараптау-консалтингтік 

ұйымдар, халықаралық және аймақаралық, ведомствоаралық ғылыми жобалық ұйымдар. 

Организации и предприятия всех форм собственности независимо от отрасли и сферы 

деятельности, органы и инфраструктура государственного и местного управления  и 

контроля, коммерческие банки,  микрокредитные организации, страховые компании, биржи, 

кредитные товарищества, ломбарды, ипотечные и лизинговые компании, средние 

профессиональные и высшие учебные заведения, научные центры, научно-

исследовательские и экспертно-консалтинговые организации,    межведомственные, 

межрегиональные и международные научные проектные организации. 

Organizations and enterprises of all forms of ownership regardless of industry and sphere of activity, 

bodies and infrastructure of state and local administration and control, commercial banks, microcredit 

organizations, insurance companies, exchanges, credit partnerships, pawnshops, mortgage and leasing 

companies, secondary professional and higher educational institutions, scientific centers, research and 



expert and consulting organizations, interagency, interregional and international scientific project organ-

izations. 

Кәсіби  қызмет  түрлері / Виды профессиональной деятельности / Professional activities 

- аналитикалық (коммерциялық банктер, ұйымдар мен кәсіпорындардың барлық меншік 

нысандары қарамастан саласы мен қызмет аясы, ипотекалық және лизингтік компаниялар); 

- жобалау-Экономикалық (қызмет саласы мен аясына қарамастан меншіктің барлық 

нысанындағы ұйымдар мен кәсіпорындарда); 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық (мемлекеттік және жергілікті басқару және 

бақылау органдары мен инфрақұрылымында); 

- өндірістік-басқару (қызмет саласы мен аясына қарамастан меншіктің барлық 

нысанындағы ұйымдар мен кәсіпорындарда); 

- қаржы-экономикалық (коммерциялық банктер, микрокредиттік ұйымдар, сақтандыру 

компаниялары, биржалар, кредиттік серіктестіктер, ломбардтар, ипотекалық және лизингтік 

компаниялар); 

- білім беру (орта кәсіптік және жоғары оқу орындарында); 

- ғылыми-зерттеу (ғылыми орталықтар, ғылыми-зерттеу және сараптамалық-

консалтингтік ұйымдар, ведомствоаралық, өңіраралық және халықаралық ғылыми жобалау 

ұйымдары). 

- аналитическая (коммерческих банках, организациях и предприятиях всех форм 

собственности независимо от отрасли и сферы деятельности, ипотечных и лизинговых 

компаниях); 

- проектно-экономическая (организациях и предприятиях всех форм собственности 

независимо от отрасли и сферы деятельности); 

- организационно-управленческая (в органах и инфраструктуре государственного и 

местного управления  и контроля); 

- производственно-управленческая (организациях и предприятиях всех форм 

собственности независимо от отрасли и сферы деятельности); 

- финансово-экономическая (коммерческих банках,  микрокредитных организациях, 

страховых компаниях, биржах, кредитных товариществах, ломбарды, ипотечных и 

лизинговых компаниях); 

 - образовательная (средних профессиональных и высших учебных заведениях); 

- научно-исследовательская (научные центры, научно-исследовательские и экспертно-

консалтинговые организации,    межведомственные, межрегиональные и международные 

научные проектные организации). 
- analytical (commercial banks, organizations and enterprises of all forms of ownership regardless of 

industry and sphere of activity, mortgage and leasing companies); 

- project-economic (organizations and enterprises of all forms of ownership regardless of industry and 

field of activity); 

- organizational-administrative (in state and local administration and control bodies and infrastructure); 

- production and management (at organizations and enterprises of all forms of ownership regardless of 

the industry and the sphere of activity); 

- financial-economical (commercial banks, microcredit organizations, insurance companies, stock ex-

changes, credit partnerships, pawnshops, mortgage and leasing companies); 

 - Educational (secondary vocational and higher educational institutions); 

- Scientific research (scientific centers, research and expert-consulting organizations, interdepart-

mental, interregional and international scientific project organizations). 

Кәсіби  қызметінің  функциялары / Функции профессиональной деятельности / Functions 

of professional activity 

- нормативтік құжаттар мен әдістемелік материалдарды, сондай-ақ дайындалған жобалар 

мен бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен шараларды әзірлеу; 

- қаржы және кредит аясында өзекті мәселелерді зерттеу және анықтау; 

- қаржы және несие саласындағы зерттеулердің өту жоспарлары мен бағдарламаларын 



жасау, ғылыми бөлімдер мен жеке орындаушыларға тапсырмалар дайындау; 

- қаржылық-экономикалық зерттеулер жүргізу, нәтижелерін талдау әдістері мен 

құралдарын жасау; 

- кәсіби қызмет саласына жататын зерттелетін процестердің, құбылыстар мен 

объектілердің теориялық үлгілерін әзірлеу, нәтижелерді бағалау және түсіндіру; 

- білім беру бағдарламаларын және оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу. 
- разработка нормативных документов и методических материалов, а также предложений и 

мероприятий по реализации подготовленных проектов и программам; 

- выявление и исследование актуальных проблем в области финансов и кредита; 

- разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита, 

подготовка заданий для научных подразделений и отдельных исполнителей; 

-  разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических исследований, 

анализ результатов; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация результатов; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

- development of normative documents and methodological materials, as well as proposals and 

measures for the implementation of the prepared projects and programs; 

- Identification and study of current problems in the field of finance and credit; 

- development of plans and programs of research in the field of finance and credit, preparation of tasks 

for scientific units and individual performers; 

- development of methods and tools for financial and economic research, analysis of the results; 

- development of theoretical models of the processes, phenomena and objects studied related to the 

sphere of professional activity, evaluation and interpretation of the results; 

- development of educational programs and educational-methodical materials. 

БББ бойынша оқу нәтижелері  / Результаты обучения по ОП / EP learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қабілетті: 

ON1 Ғылыми байланысты ана тілінде және шет тілінде жүзеге асыру; 

ON 2 Ғылыми таным әдіснамасын, ғылыми қызметті ұйымдастырудың қағидаттары мен 

құрылымын білу, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгеру; 

ON 3 Табысты педагогикалық қызметке ықпал ететін білім алушылармен қарым-қатынас жасау 

және дамыту, педагогикалық қызметті жобалау, білім алушыларға оқытылатын оқу пәні 

тақырыптарының мазмұнын саналы түрде жеткізу 

ON 4 Осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, макро - және микро деңгейлерде 

қаржы ресурстарын пайдалануды болжау, реттеу, бақылау және мониторингтеуді ұйымдастыру, 

жоспарлау саласындағы білімдер мен түсініктерді көрсету; 

ON 5 Инвестициялық жобаларды бағалау саласындағы ақпаратты жинауды және түсіндіруді 

жүзеге асыру; 

ON 6 Әлемде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық процестерге баға беру және 

Қазақстанның экономикалық практикасына индустриялық дамыған елдердің озық тәжірибесін 

енгізу; 

ON 7 Теңгерімді басқару шешімдерін дайындау мақсатында коммерциялық банктердің 

функционалдық стратегиялары арасындағы өзара байланысты талдау; 

ON 8 Қаржы институттарының қызметін талдау, қаржылық менеджменттің қажетті нысандарын 

ғылыми негізделген таңдау жасау, процестерді сипаттау және болжау үшін модельдерді 

пайдалану; 

ON 9 Тәуекелдерді талдау және бағалау, оларды азайту жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру, 

қаржылық шығындарды барынша азайту үшін қаржы ресурстарын пайдалануды бағалау; 

ON 10 Кәсіпорындар мен ұйымдардың, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарының қаржы-шаруашылық қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу 

және іске асыру; 

ON 11 Заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және 



ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу, сондай-ақ қаржылық қызмет саласында 

ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану. 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

ON1Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке; 

ON 2 Знать методологию научного познания, принципы и структуру организации научной 

деятельности, иметь навыки научно-исследовательской деятельности; 

ON3Создавать и развивать отношения с обучающимися, способствующие успешной 

педагогической деятельности,  проектировать педагогическую деятельность,  доходчиво 

доносить до обучающихся содержание тем изучаемой учебной дисциплины 
ON4 Демонстрировать знания и понимание в области организации, планирования 

прогнозирования, регулирования, контроля и мониторинга использования финансовых 

ресурсов на макро- и микроуровнях, включая элементы наиболее передовых знаний в этой 

области; 

ON5 Осуществлять сбор и интерпретацию информации  в области оценки инвестиционных 

проектов;  

ON6 Давать оценку происходящих в мире социально-экономических процессов и внедрять в 

экономическую практику Казахстана передового опыта индустриально развитых стран; 

ON7 Анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями коммерческих 

банков с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ON8 Анализировать деятельность финансовых  институтов, делать научно-обоснованный выбор 

необходимых форм финансового менеджмента, использовать модели для описания и 

прогнозирования процессов; 

ON 9Анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их снижению, оценивать 

использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых потерь; 

ON10 Осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, а также органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

ON 11 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую 

работу с привлечением современных информационных технологий, а также использовать 

информационные и компьютерные технологии в сфере финансовой деятельности. 

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON1 Carry out scientific communication in native and foreign language; 

ON 2 Know the methodology of scientific cognition, principles and structure of the organization of 

scientific activity, have the skills of research activities; 

ON 3 Create and develop relationships with students to support successful teaching activities, design 

pedagogical activities, communicate clearly to students the content of the topics of the academic 

discipline 

ON 4 Demonstrate knowledge and understanding of the organization, planning, forecasting, regulation, 

control and monitoring of the use of financial resources at macro and micro levels, including elements 

of the most advanced knowledge in the field; 

ON 5 Collect and interpret information in the area of investment project evaluation;  

ON 6 Evaluate socio-economic processes occurring around the world and implement best practices of 

industrialized countries in Kazakhstan's economic practices; 

ON 7 Analyze relationships between the functional strategies of commercial banks in order to prepare 

balanced management decisions; 

ON 8 Analyze the activities of financial institutions, make science-based choice of necessary forms of 

financial management, use models to describe and forecast processes; 

ON 9 Analyze and assess risks, implement measures to reduce them, assess the use of financial 

resources to minimize financial losses; 

ON 10 Develop and implement recommendations to improve the financial and economic activities of 

enterprises and organizations, as well as public authorities and local governments;  

ON 11Conduct information and analytical and information and bibliographic work using modern 



information technologies, as well as use information and computer technology in the field of financial 

activity. 



Соотнесение результатов обучения по образовательной программе «7М04104 Финансы» 

с Профессиональным стандартом «Финансовый менеджмент» 

«7М04104 Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің арақатынасы 

«Қаржылық менеджмент»  Кәсіби стандартымен 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Финансовый директор», 7 уровень ОРК – магистратура, научная и педагогическая  

КӘСІБИ КАРТА: «Қаржы директоры», СБШ  7 деңгей – магистратура, ғылыми және педагогикалық 

 

ОN/ РО 

 

КС еңбек 

функциялары/ 

Трудовые функции 

ПС 

 

 

Біліктілік, дағдылар/ 

Умения, навыки 

 

Білімдер/Знания 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции (ПС)/ 

Жеке және кәсіби 

құзыреттіліктер (КС) 

РО4 - демонстрирует  

развивающие знания 

и понимание в 

области организации, 

планирования 

прогнозирования, 

регулирования и 

контроля 

использования 

финансовых ресурсов 

на макро- и 

микроуровнях, 

включая элементы 

наиболее передовых 

знаний в этой 

области 

Трудовая функция 1: 

Организация 

финансирования 

деятельности фирмы 

 

 

Трудовая функция 2 

Финансовое 

планирование 

деятельности фирмы 

 

 

 

осуществляет анализ взаимоотношений 

организации с внешней средой; 

применяет модели и методы, 

способствующие принятию эффективных 

решений в современных организациях; 

владеет методами управления 

межличностных и межгрупповых 

коммуникаций и создает практические 

рекомендации в контексте своей 

профессии; анализирует развитие 

национальной экономики как объекта 

стратегического планирования и 

прогнозирования; выявляет 

складывающиеся проблемы 

государственного стратегического 

планирования и прогнозирования в РК; 

определяет основные этапы разработки 

государственных стратегических планов 

РК, проводит их мониторинг, а также 

проводит оценку и контроль реализации 

стратегических планов и прогнозов.  

новейших тенденций развития 

менеджмента в современных 

условиях; современных подходов к 

мотивации, идентификации типов 

команд в организациях; социально-

психологические механизмы и 

закономерности поведения личности и 

группы; 

теории и методологии 

стратегического планирования 

развития экономики; эволюции 

модернизации системы 

государственного планирования в 

новых условиях; методов, 

инструментов и технологий 

государственного стратегического 

планирования и прогнозирования с 

использованием цифровизации; - 

особенностей стратегического 

планирования и прогнозирования на 

республиканском, территориальном и 

отраслевом уровнях. 

Применяет психологические 

методы в профессиональной 

деятельности в процессе 

управления.  

Владеет технологией и использует 

инструменты государственного 

планирования и прогнозирования.  

Способен разрешать проблемные 

ситуации с помощью 

инновационных подходов, 

нестандартных методов и подходов. 

Использует систему 

сбалансированных показателей как 

инструмент стратегического 

планирования и составления 

прогнозов.  

Имеет аналитические навыки 

осмысления современной теории и 

практики, основанной на 

методологии научного познания, и 

применения их на практике. 



РО 5 – осуществляет 

сбор и 

интерпретацию 

информации  в 

области оценки 

инвестиционных 

проектов;  

Трудовая функция 3: 

Управление активами 

фирмы 

 

способен готовить аналитические 

материалы о состоянии отдельных 

отраслей национальной экономики для 

определения приоритетных направлений 

государственной финансовой поддержки 

реального сектора экономики; 

использовать методики оценки 

эффективности проектов; выявлять риски 

в инвестиционных проектах и управлять 

ими; обосновывать эффективность 

инвестиционной политики предприятия и 

финансового института, включая 

проектный анализ с использованием 

современного аналитического аппарата. 

теоретических основ управления 

инвестициями в организации и 

методов разработки, анализа 

инвестиционных проектов; в области 

организации бюджетного 

финансирования отраслей 

национальной экономики; 

этапов, методики оценки 

эффективности проектов; 

дисконтирование денежных 

поступлений и выплат; управление 

рисками в инвестиционном проекте; 

методы управления проектами; 

особенности регулирования мировых 

финансовых рынков; содержание 

инвестиционной деятельности на 

мировом рынке. 

Способен составлять аналитическое 

обоснование инвестиционной 

политики руководству для принятия 

стратегических решений в 

компаниях, финансовых институтах 

и разработки их финансовой 

политики. 

РО 6  - дает оценку 

происходящих в мире 

социально-

экономических 

процессов и внедряет 

в экономическую 

практику Казахстана 

передового опыта 

индустриально 

развитых стран 

Трудовая функция 4: 

Анализ, учет и 

контроль результатов 

хозяйственной 

деятельности 

 

 

собирает и обобщает  результаты о 

мероприятиях, проводимых 

Центральными банками индустриально 

развитых стран о проводимых денежных 

реформах и их результатах, а также 

адаптирует результаты передового опыта 

к современным условиям экономики 

Республики Казахстан; проводит оценку 

работы исламских инструментов, 

основанных на разделении прибыли и 

убытков, а также инструментов 

долгосрочного финансирования; 

применяет комплайенс-контроль в 

коммерческом банке и последние 

инновационные продукты 

международного банкинга в 

казахстанской практике. 

денежных реформах, проводимых 

Центральными банками; 

инструментов денежно-кредитной 

политики; концептуальных основ 

организации денежно-кредитного и 

финансово-бюджетного 

регулирования; специфики 

деятельности исламских банков; 

исламских инструментов 

краткосрочного и долгосрочного 

финансирования; основных 

направлениях, особенностях и 

тенденциях в развитии экономических 

процессов в международном 

банкинге. 

Способен давать оценку 

проводимых денежных реформ в 

современном мире.  

Умеет анализировать и размышлять 

над собственной практикой 

исследования.  

Имеет интерес к анализу. 

Имеет навыки работы с исламскими 

финансовыми институтами на 

казахстанском финансовом рынке. 

Проявляет интерес к анализу 

тенденций изменения мировых 

политических, социальных и 

экономических процессов. 



Трудовая функция 3: 

Управление активами 

фирмы 

анализирует и применяет методы 

управления активами и пассивами на 

банковском рынке; осуществляет 

менеджмент банковских инноваций; 

разрабатывает стратегию по 

формированию устойчивого 

конкурентного преимущества 

отечественных банков; изучает 

международный опыт теории и практики 

механизма формирования системы 

управления в банке. 

приемов управления коммерческими 

банками; разработки стратегии 

построения имиджа банка и 

управления брендом; процессов 

управления банковскими рисками. 

РО 7 – способен 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, в 

том числе 

финансово-

кредитных с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

Трудовая функция 4: 

Анализ, учет и 

контроль результатов 

хозяйственной 

деятельности 

Проводит анализ деятельности 

финансовых институтов и компаний; 

выявляет риски и разрабатывает 

программы и инструменты управления 

рисками; разрабатывает руководству 

компаний аналитические обоснования 

для принятия стратегических решений в 

финансовых институтах, компаниях для 

разработки их финансовой политики. 

методов управления проектами с 

использованием современных 

программных продуктов; методики 

анализа источников краткосрочного и 

долгосрочного финансирования 

деятельности организации и 

финансово-кредитных институтов; 

методов оценки активов 

коммерческих организаций; 

современных теорий банковского  

менеджмента; принципов 

финансового планирования, 

принципов достижения и сохранения 

финансовой устойчивости 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм; 

состава и структуры финансовых 

планов организации, их взаимосвязь с 

прочими плановыми документами. 

Способен разработать и обосновать 

финансово-экономические 

показатели, коммерческих и 

некоммерческих организаций, 

включая финансово-кредитные. 

Знает методологию 

количественного и качественных 

анализов деятельности компаний и 

финансового прогнозирования. 

Способен готовить мотивированные 

обоснования принятия 

управленческих решений по кругу 

выполняемых операций.  

Умеет анализировать и размышлять 

над собственной практикой 

исследования.  

Способен разрешать проблемные 

ситуации с помощью 

инновационных подходов, 

нестандартных методов и подходов. 

Использует систему 

сбалансированных показателей как 

инструмент стратегического 

планирования и составления 

прогнозов. 



РО 8 -  способен 

анализировать 

деятельность 

финансовых  

институтов, делать 

научно-обоснованный 

выбор необходимых 

форм финансового 

менеджмента, 

использовать модели 

для описания и 

прогнозирования 

процессов 

Трудовая функция 2: 

Финансовое 

планирование 

деятельности фирмы 

 

Трудовая функция 4: 

Анализ, учет и 

контроль результатов 

хозяйственной 

деятельности 

осуществляет разработку планов по 

важнейшим показателям, учитываемых 

при формировании бюджета; 

производит расчеты по обязательствам и 

по налогам в соответствии с 

происходящими изменениями в 

финансовой и экономической политике 

государства; владеет  

мониторингом поступления доходов в 

бюджет и  анализом выявления факторов,  

влияющих на фактические поступления 

за счѐт изменения экономической 

ситуации в стране и законодательства; 

самостоятельно составляет налоговый 

паспорт региона и оценивает налогового 

потенциала территории; для оценки  

финансовой и денежно-кредитной 

политики использует  методы и их 

инструменты; оценивает последствия 

решений в области финансовой и 

денежно кредитной политики для 

хозяйствующих субъектов экономики; 

владеет навыками выполнения расчетов и 

обоснований при выборе форм и методов 

планирования проектов; систематизирует 

факторы обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

организаций. 

 

современных методов формирования 

бюджетно-налоговой политики, 

методов планирования и 

прогнозирования налогов по видам 

бюджетов и срокам платежа; 

методологии построения концепций, 

стратегий, функциональных моделей 

деятельности и взаимодействия, 

способах постановки и системного 

решения задач и проблем бюджетно-

налоговой политики; методики оценки 

налогового потенциала территории; 

механизмов современной денежно-

кредитной политики современных 

центральных банков и финансовых 

систем в целом; практические знания 

в процессе управления деятельностью 

предприятия. 

 

 

Проявляет способность в 

формировании, планировании и 

прогнозировании бюджетно-

налоговой политики.  

Оценивает эффективность 

управления финансами для 

достижения результативности 

развития экономики. 

Знает методологию оценки 

налогового потенциала региона. 

Понимает важность  

методов финансового и денежно-

кредитного регулирования 

экономики с повышение 

финансовой устойчивости страны. 

. 

ON 9 -  

последовательно 

анализирует и 

оценивает риски, 

осуществляет 

мероприятия по их 

снижению, оценивает 

использования 

финансовых ресурсов 

для минимизации 

финансовых потерь 

Трудовая функция 3: 

Управление активами 

фирмы 

анализирует источники капитала для 

краткосрочного и долгосрочного 

финансирования компаний и финансовых 

институтов; конструирует новые 

финансовые инструменты  и 

обосновывает политику выплат 

инвесторам компании и финансового 

института; проводит анализ и дает оценку 

существующих финансово-

экономических рисков; способен 

обосновать на основе анализа финансово-

оценки источников капитала для 

краткосрочного и долгосрочного 

финансирования компаний и 

финансовых институтов; методов 

оценки рисков коммерческих и 

некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-

кредитных. 

 

Способен оценивать эффективность 

финансовых вложений.  

Проявляет способность оценивать 

риски финансовых инструментов. 

Владеет знаниями основ системы 

управления    финансово-

экономическими рисками на микро, 

- макро - мезоуровне 



 экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка. 

ON 10 осуществляет 

разработку и 

реализацию 

рекомендаций по 

совершенствованию 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий и 

организаций, а также 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления. 

Трудовая функция 4: 

Анализ, учет и 

контроль результатов 

хозяйственной 

деятельности 

интегрирует знания, справляется со 

сложностями и выносит суждения на 

основе неполной или ограниченной 

информации; четко и ясно сообщает свои 

выводы и знания и их обоснование 

специалистам и неспециалистам; 

составляет аналитические обоснования 

руководству компании для принятия 

стратегических решений; умеет 

формулировать выводы и 

умозаключения, дает объяснения, 

доказывает и защищать собственные 

идеи. 

 

методов оценки и анализа 

деятельности предприятий, 

финансового-кредитных институтов, а 

также органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

анализа мирового опыта применения 

финансово-кредитных инструментов 

для регулирования отечественного 

финансового рынка; разработки 

вариантов управленческих решений и 

обоснованности их выбора на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности.  

Способен принимать 

управленческие решения, оценивать 

их возможные последствия и нести 

за них ответственность. 

Разрабатывает рекомендации 

участникам финансового рынка по 

вопросам движения капитала в 

целях концентрации финансовых 

ресурсов и по формированию 

инвестиционных портфелей. 
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Семест
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тын 

компетенц

иялар 
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)/Формиру

емые 

компетенц

ии 

(коды)/For
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ies (codes) 
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пәндер  / 

Общие 

профессиональ

ные 

дисциплины / 
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professional 

disciplines 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 
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ON 1-4 
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will: 

ON 1-4 

 

БП ЖООК GТF 

 5201 

 

Ғылым тарихы мен 

философиясы 

Пән арнайы философиялық талдаудың пәні ретінде 

Ғылым феноменінің мәселелерін қарастырады, 

ғылымның тарихы мен теориясы, ғылымның даму 

заңдылықтары және ғылыми білімнің құрылымы, ғылым 

мамандық және әлеуметтік институт ретінде, ғылыми 

зерттеулерді жүргізу әдістері, ғылымның қоғам 

дамуындағы рөлі туралы білімді қалыптастырады. 

3 1 ON 2 

 

БД ВК IFN 

5201 

История и философия 

науки 

Дисциплина вводит в проблематику феномена науки как 

предмета специального философского анализа, форми-

рует знания об истории и теории науки, о закономерно-

стях развития науки и структуре научного знания, о 

науке как профессии и социальном институте, о методах 

ведения научных исследований, о роли науки в развитии 

общества 

BD UC HPhS 5201 History and Philosophy 

of science 

The discipline introduces the problems of the phenomenon 

of science as a subject of special philosophical analysis, 

forms knowledge about the history and theory of science, 

about the laws of the development of science and the struc-

ture of scientific knowledge, about science as a profession 

and social institution, about the methods of conducting sci-

entific research, about the role of science in the development 

of society 

БП ЖООК ShT 5202 Шет тілі (кәсіби) Осы пәнді оқу кезінде магистранттар зерттелетін 

лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде 

шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау 

5 1 ON 1 



дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы 

және ғылыми әдебиеттерді түсіну дағдыларын дамытуға 

көп көңіл бөлінеді. 

БД ВК IYa  5202 Иностранный язык 

(профессиональный) 

При изучении данной дисциплины магистранты 

овладевают навыками устного и письменного общения 

на иностранном языке в пределах изучаемых 

лексических и грамматических тем. Большое внимание 

уделяется развитию навыков понимания специальной и 

научной литературы в сфере профессиональной 

деятельности. 

BD UC FL 5202 Foreign Language 

(professional) 

When studying this discipline, undergraduates master the 

skills of oral and written communication in a foreign 

language within the studied lexical and grammatical topics. 

Much attention is paid to the development of skills of 

understanding special and scientific literature in the field of 

professional activity. 

БП ЖООК ZhMP 

5203 

Жоғары мектептің 

педагогикасы 

Магистранттарды жоғары білім беру педагогикасының 

әдіснамалық тұжырымдамалық негіздерімен таныстыру. 

Оқытушының кәсіби және педагогикалық құзыреттілігі 

туралы білімді қалыптастыру. Жоғары оқу орнындағы 

дидактикалық негіздері, оқыту үдерісін 

ұйымдастырудың технологиялары, әдіс-тәсілдер  

ерекшеліктерін меңгеру. Жоғары мектепте 

инновациялық және АКТ пайдалану. Инновациялық 

және қашықтықтан оқыту технологияларының 

педагогикалық негіздерін зерттеу. Болашақ маманды 

тәрбиелеу негізін білу 

4 

 

1 

 

ON 3 

 

БД ВК PVSh 

5203 

Педагогика высшей 

школы 

Познакомить  магистрантов с  методологическими и 

теоретико-концептуальными основами педагогики 

высшей школы. Сформировать знания по 

профессионально- педагогическим компетенциям 

преподавателя. Освоить дидактические основания 

образовательного процесса в высшей школе, 

особенности технологий проектирования, методов и 

форм организации учебного процесса.  инновационных 

и ИКТ в вузе.  Изучить педагогические основы 

инновационных и дистанционных технологий  обучения 

в вузе. Знать основы воспитания  будущего специалиста 

BD UC РVЕ 5203 Pedagogy of higher 

education 

To acquaint postgraduates with the methodological and 

theoretical-conceptual foundations of higher education 



pedagogy. To form the knowledge on the professional and 

pedagogical competencies of a teacher. To master the di-

dactic foundations of the educational process in higher edu-

cation, the features of design technologies, methods and 

forms of the educational process's organization, innovation 

and information and communication technologies in higher 

education. To study the pedagogical foundations of innova-

tive and distance learning technologies at the university. To 

know the basics of educating a future specialist 

БП ЖООК BP 

5204 

Басқару  

психологиясы 

Адам ресурстарын басқару теориясы, персоналды 

басқару әдістемесі және ұйымдағы персоналды басқару 

жүйесін қалыптастыру, ұйымдағы кадыр жұмысын 

жоспарлау және персоналды басқару стратегиясы, 

персоналды басқару технологиясы және оның дамуы, 

сонымен қатар ұйымдағы персоналдың мінез құлқын 

басқару мәселелері мен іс әрекетінің нәтижелерін 

бағалау 

4 1 ON 4 

 

 БД ВК PU 

5204 

Психология 

управления 

Теория управления человеческими ресурсами, методо-

логия управления персоналом и формирования системы 

управления персоналом организации, стратегическое 

управление персоналом и планирование кадровой рабо-

ты в организации, технология управления персоналом и 

его развитием, а также вопросы управления поведением 

персонала организации и оценки результатов его дея-

тельности. 

BD UC PМ 

5204 

Psychology 

of management 

Theory of human resource management, methodology of 

personnel management and formation of the organization's 

personnel management system, strategic personnel man-

agement and planning of personnel work in the organization, 

technology of personnel management and its development, 

as well as issues of management of the behavior of the or-

ganization's personnel and evaluation of the results of its 

activities. 

Қаржы 

саласында 

ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру 

және 

жоспарлау  / 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON 2, ON 4, 

ON 8, ON 11 

 

БП ТК GZUAKSh

MKE 

5205 

Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру әдісте-

месі және қаржылық 

шешімдерді матема-

тикалық қамтамасыз 

ету 

Пән ғылыми ақпаратты іздеу, жинақтау және өңдеу, ғы-

лыми зерттеулердің нәтижелерін өткізу, өңдеу және 

рәсімдеу, ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдау 

кезінде қаржы саласындағы математикалық әдістерді 

қолдану және олардың салдарын бағалау қабілетін 

қалыптастырады. 

5 1 ON 2,11 

 

БД КВ MONIMO Методика организа- Дисциплина формирует способность производить поиск, 



Организация и 

планирование 

научных 

исследований в 

финансовой 

сфере / 

Organization 

and Planning of 

Scientific 

Research in 

Finance 

/ После успешного 

завершения моду-

ля обучающийся 

будет: 

ON 2, ON 4, 

ON 8, ON 11 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON 2, ON 4, 

ON 8, ON 11 

 

FR 5205 ции научных иссле-

дований и математи-

ческое обеспечение 

финансовых решений 

накопление и обработку научной информации, прово-

дить, обрабатывать и оформлять результаты научных 

исследований, использовать математические методы в 

области финансов при принятии организационно-

управленческих решений и оценивать их последствия. 

BD ОС TOSRSFS  

5205 

Technique of the 

organization of 

scientific research and 

software of finance 

solutions 

The discipline forms the ability to search, accumulate and 

process scientific information, conduct, process and 

formalize the results of scientific research, use mathematical 

methods in finance when making organizational and 

management decisions and assess their consequences. 

 

БП ТК GZUZh 

5205 

Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру және 

жоспарлау  

Пән ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 

бойынша білімдер мен дағдылар кешенін қалыптасты-

рады; ғылыми зерттеу үдерісін ұйымдастыру мазмұнын 

зерделеуге, сонымен қатар макро - және микродеңгей-

лерде қаржыны басқару саласында ғылыми зерттеулерде 

қолданылатын қазіргі заманғы әдістерді меңгеруге 

мүмкіндік береді. 

5 1 ON 2,11 

 

БД КВ OPNI 

5205 

Организация и пла-

нирование научных 

исследований 

Дисциплина формирует комплекс знаний и навыков ор-

ганизации и планирования научных исследований; поз-

волит изучить содержание организации процесса науч-

ного исследования, а также овладеть современными ме-

тодами, применяемые в научных исследованиях в обла-

сти управления финансами на макро- и микроуровнях. 

BD ОС OPSR 

5205 

Organization and 

planning of scientific 

research 

The discipline forms a set of knowledge and skills of 

organizing and planning scientific research; will allow to 

study the content of the organization of the process of 

scientific research, as well as to master modern methods 

used in scientific research in the field of financial 

management at the macro- and microlevels. 

КП ЖООК КT 

5301 

Қаржы теориясы Пән экономикалық ғылымның маңызды құрамдас бөлік-

терінің бірі - қаржы туралы ғылымды тереңдетіп оқы-

туға арналған, ол магистранттарды бәсекеге қабілетті 

мамандар ретінде теориялық және практикалық даяр-

лауды қамтамасыз етуге арналған, елдің әлеуметтік-

экономикалық дамуының күрделі мәселелерін қоюға 

және шешуге қабілетті. Қаржының экономикалық мәнін 

білу қаржы жүйесі үшін білікті мамандарды дайындау 

кезінде ең қажетті болып табылады. 

5 1 ON 4, 8 

 

ПД ВК TF 

5301 

Теория финансов Дисциплина предназначена для углубленного изучения 

одной из важнейших составляющих экономической 



науки - науки о финансах, которая призвана обеспечить 

теоретическую и практическую подготовку магистран-

тов как конкурентоспособных специалистов, способных 

ставить и решать сложные проблемы социально-

экономического развития страны. Знание экономиче-

ской сущности финансов являются первостепенно необ-

ходимым при подготовке квалифицированных специа-

листов для финансовой системы. 

 MD ОС FT 

5301 

Theory  of  Finance The discipline is designed for in-depth study of one of the 

most important components of economic science - the 

science of finance, which is designed to provide theoretical 

and practical training of undergraduates as competitive 

professionals who are able to set and solve complex 

problems of socio-economic development of the country. 

Knowledge of the economic essence of finance is of 

paramount importance in the preparation of qualified 

specialists for the financial system. 

Мемлекеттің 

қаржы 

жүйесінің 

қазіргі  

заманғы  

аспектілері / 

Современные 

аспекты 

функциониров

ания 

финансовой 

системы 

государства / 

Modern aspects 

of the 

functioning of 

the financial 

system of the 

state 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON 4,ON 5, ON 6, 

ON 7, ON8, ON 9, 

ON10 

/ После успешного 

завершения моду-

ля обучающийся 

будет: 

ON 4,ON 5, ON 6, 

ON 7, ON8, ON 9, 

ON10 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON 4,ON 5, ON 6, 

ON 7, ON8, ON 9, 

ON10 

 

КП ЖООК EKANRA  

5302 
Экономиканы қаржы-

лық және ақша - 

несиелік реттеудің 

әдістері 

Пән жаһандану жағдайында инфляциялық үрдістерге 

талдау жүргізу және қаржы нарығы мен қаржы инсти-

туттарын реттеудің қазіргі мәселелерін талдау әдістері 

арқылы, экономиканы қаржылық және ақша-несиелік 

реттеу әдістерін қолдану бойынша білімдер мен дағды 

кешенін қалыптастырады. 

5 2 ON 

4,6,8,10 

ПД ВК FDKMRE  

5302 
Финансовые и де-

нежно-кредитные 

методы регулирова-

ния экономики 

Дисциплина формирует комплекс знаний и навыков по 

применению методов финансового и денежно-

кредитного регулирования экономики в условиях глоба-

лизации, посредством проведения анализа инфляцион-

ных процессов и методов анализа современных проблем 

регулирования финансового рынка и финансовых ин-

ститутов. 

MD ОС FMMER 

5302 

Financial and monetary 

methods of economic 

regulation 

The discipline forms a set of knowledge and skills on the 

application of methods of financial and monetary regulation 

of the economy in the context of globalization, through the 

analysis of inflationary processes and methods of analysis of 

modern problems of regulation of the financial market and 

financial institutions. 

КП TК SA 

6303 

Салықтық 

әкімшілендіру 

Пән магистранттарда салық органдарында практикалық 

жұмыс үшін қажетті және бюджетке салықтарды толық 

және уақтылы төлеуді қамтамасыз етуге бағытталған 

салық саласындағы ұйымдастыру, жоспарлау, реттеу 

5 3 ON 4,7,8,9 



және бақылау саласындағы теориялық және практика-

лық білімдер кешенін қалыптастырады. 

ПД КВ NA  

6303 

Налоговое 

администрирование 

Дисциплина формирует у магистрантов комплекс теоре-

тических и практических знаний в области организации, 

планирования, регулирования и контроля в налоговой 

сфере, необходимых  для  практической  работы  в нало-

говых органах и направленных на обеспечение полноты 

и  своевременности  уплаты налогов в бюджет. 

MD ОС TA  

6303 

Tax  

administration 

The discipline forms a complex of theoretical and practical 

knowledge in the field of organization, planning, regulation 

and control in the tax sphere, necessary for practical work in 

the tax authorities and aimed at ensuring the completeness 

and timeliness of the payment of taxes to the budget. 

КП TК MBK 

6303 

Мемлекеттік бағдар-

ламаларды қаржы-

ландыру 

Бұл пән білім жиынтығын зерделейді және Мемлекеттік 

бағдарламалар саласында бюджеттік қаржыландыруды 

жүргізу саласындағы дағдыларды көздейді. Магистрант-

тар жалпы экономика саласындағы мемлекеттік қол-

даудың негізгі басымдықтарын зерделеу, экономика 

үшін мемлекеттік қолдау шараларын, атап айтқанда 

мемлекеттің экономикалық даму әлеуетін талдау үшін 

мемлекеттік бағдарламалардың болжамды салаларының 

аналитикалық деректерін зерттеуге мүмкіндік алады. 

5 3 ON 

4,5,6,8,10 

ПД КВ FGP 

6303 

Финансирование гос-

ударственных про-

грамм 

Данная дисциплина изучает набор знаний и 

предусматривает навыки в сфере проведения 

бюджетного финансирования в области 

государственных программ. Магистранты приобретают 

возможность в изучении аналитических данных 

прогнозирующих сфер государственных программ для 

изучения основных приоритетов поддержки государства 

в сфере экономики в целом, анализировать меры 

государственной поддержки для экономики, а именно 

потенциал экономического развития государства. 

MD  ОС FSP 

6303 

Financing of state 

programs 

This discipline studies the set of knowledge and provides 

skills in the sphere of budget financing in the field of state 

programs. Graduates acquire the ability in the study of 

analytical data forecasting areas of state programs to study 

the main priorities of state support in the sphere of economy 

as a whole, to analyze the measures of state support for the 

economy, namely the potential of economic development of 



the state. 

КП TК BSSOM 

5304 

Бюджетті – салықтық 

саясатының өзекті 

мәселелері 

Пән бюджетті қалыптастыру кезінде есепке алынатын 

маңызды көрсеткіштер бойынша жоспарларды әзірлеу 

дағдыларын меңгеруге, мемлекеттің қаржылық және 

экономикалық саясатында болып жатқан өзгерістерге 

сәйкес міндеттемелер мен салықтар бойынша есеп айы-

рысуларды жүргізуге, кірістер мониторингін жүргізу 

әдістеріне (болжамды нақты түсімдермен салыстыру, 

ағымдағы жылды бағалау, болжамды нақтылау) сәйкес 

мүмкіндік береді. 

5 2 ON 

4,8,9,10 

ПД КВ APBNP 

5304 

 

Актуальные пробле-

мы бюджетно-

налоговой политики 

Дисциплина позволит овладеть навыками разработки 

планов по важнейшим показателям, учитываемых при 

формировании бюджета, производить расчеты по обяза-

тельствам и по налогам в соответствии с происходящи-

ми изменениями в финансовой и экономической поли-

тике государства, методами проведения мониторинга 

доходов (сравнение прогноза с фактическими поступле-

ниями, оценка текущего года, уточнение прогноза). 

MD ОС CPBTP 

5304 

Current problems of 

budget tax policy 

The discipline will allow to master the skills of developing 

plans for the most important indicators considered in the 

formation of the budget, to make calculations on liabilities 

and taxes in accordance with ongoing changes in the 

financial and economic policy of the state, methods of 

monitoring revenues (comparison of the forecast with actual 

revenues, evaluation of the current year, refinement of the 

forecast). 

КП TК HB 

5304 

Халықаралық 

банкинг 

Пән халықаралық банкингтегі экономикалық үдерістерді 

дамытудағы негізгі бағыттар, ерекшеліктер мен үрдістер 

туралы білім мен дағды кешенін қалыптастырады. 

Магистранттар коммерциялық банктегі комплайенс-

бақылау мәселелері бойынша нормативтік 

материалдарды және халықаралық банкингтегі соңғы 

инновациялар туралы түсініктерді меңгере алады. 

5 2 ON 5,6,7 

ПД КВ MB 

5304 

Международный бан-

кинг 

Дисциплина формирует комплекс знаний и навыков об 

основных направлениях, особенностях и тенденциях в 

развитии экономических процессов в международном 

банкинге. Магистранты смогут владеть нормативным 

материалом по вопросам комплайенс-контроля в 

коммерческом банке и представлениями о последних 

инновациях в международном банкинге. 



MD ОС IB 

5304 

International banking The discipline forms a set of knowledge and skills on the 

main directions, features and trends in the development of 

economic processes in international banking. Graduates will 

be able to master the normative material on compliance 

control in a commercial bank and ideas about the latest 

innovations in international banking. 

Қаржылық 

басқарудың 

стратегиясы 

мен тактикасы 

/ Стратегия и 

тактика 

финансового 

управления / 

Financial 

management 

strategy and 

tactics  

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON 4,ON 5, ON 6, 

ON7, ON 8,ON 9, 

ON 10  

 

/ После успешного 

завершения моду-

ля обучающийся 

будет: 

ON 4,ON 5, ON 6, 

ON 7,  ON 8,ON 9, 

ON 10  

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON 4,ON 5, ON 6, 

ON 7, ON 8,ON 9, 

ON 10  

 

КП ТК KM(I) 

5305 

Қаржылық 

менеджмент  

(ілгері курс) 

Пән қаржылық менеджменттің тұжырымдамалық 

негіздерін және кәсіпорынның қаржы ресурстарын 

басқарудың теориялық базисін, фирманы инвестициялау 

нәтижелерін ұсыну және талап етілетін есептерді 

орындауды қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты 

тіркеу және сақтау, сондай-ақ кәсіпорын қызметін 

басқару процесінде алынған білімдерді практикалық 

пайдалануды қалыптастырады. 

5 2 ON 

4,5,6,7,8 

ПД КВ FM(РК) 

5305 

Финансовый ме-

неджмент  

(продвинутый курс) 

Дисциплина формирует знания концептуальных основ 

финансового менеджмента и теоретического базиса 

управления финансовыми ресурсами предприятия, 

фиксировать и сохранять информацию, необходимую 

для обеспечения представления результатов 

инвестирования фирмы и выполнения требуемых 

расчетов, а также приобретение  практического 

использования полученных знаний в процессе 

управления деятельностью предприятия. 

МD OC FM(A) 

5305 

Fanancial management 

(advanced) 

The discipline forms the knowledge of the conceptual 

foundations of financial management and the theoretical 

basis of enterprise financial resource management, record 

and retain the information necessary to ensure the 

presentation of the firm's investment results and perform the 

required calculations, as well as the acquisition of practical 

use of the acquired knowledge in the management of the 

enterprise. 

КП ТК SBM 

5305 

Стратегиялық банктік 

менеджмент 

Пән банкте стратегиялық менеджменттің тәжірибесі мен 

халықаралық тәжірибесінің теориясын ғана емес, 

сонымен қатар отандық банктерде басқару жүйесін 

қалыптастыру механизмін зерттеуге мүмкіндік беретін 

мәселелерді қарастырады. Бұл курс Қазақстандағы 

стратегиялық банк менеджментін дамытудың негізгі 

бағыттарын ашады. 

5 

 

2 ON 

4,6,7,10 

ПД КВ SBM 

5305 

Стратегический бан-

ковский менеджмент 

Дисциплина рассматривает вопросы, которые позволяют 

изучить не только международный опыт теории и прак-



тики стратегического менеджмента в банке, а так же 

механизм формирования системы управления в отече-

ственных банках. Данный курс раскрывает основные 

направления развития стратегического банковского ме-

неджмента в Казахстане. 

МD OC SBM  

5305 

Strategicbank 

management 

The discipline examines issues that allow you to study not 

only the international experience of the theory and practice 

of strategic management in the bank, but also the 

mechanism of formation of the management system in 

domestic banks. This course reveals the main directions of 

development of strategic bank management in Kazakhstan. 

КП ТК KZhBST 

6306 

Қаржылық жоспарлау 

мен болжау: страте-

гия және тактика 

Пән стратегиялық жоспарлау және болжамдау объектісі 

ретінде ұлттық экономиканың дамуын талдауға; ҚР 

мемлекеттік стратегиялық жоспарлау және болжам-

даудың қалыптасатын мәселелерін анықтауға; ҚР мем-

лекеттік стратегиялық жоспарларын әзірлеудің негізгі 

кезеңдерін анықтауға, олардың мониторингін жүргізуге, 

сондай-ақ стратегиялық жоспарлар мен болжамдардың 

іске асырылуына бағалау мен бақылау жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

5 3 ON 4,6,8 

ПД КВ FPPST 

6306 

Финансовое планиро-

вание и прогнозиро-

вание: стратегии и 

тактика 

Дисциплина позволяет анализировать развитие нацио-

нальной экономики как объекта стратегического плани-

рования и прогнозирования; выявлять складывающиеся 

проблемы государственного стратегического планиро-

вания и прогнозирования в РК; определять основные 

этапы разработки государственных стратегических пла-

нов РК, проводить их мониторинг, а также проводить 

оценку и контроль реализации стратегических планов и 

прогнозов. 

MD ОС FPFAST  

6306 

Financial planning and 

forecasting activity: 

strategy and tactics 

The discipline allows you to analyze the development of the 

national economy as an object of strategic planning and 

forecasting; identify emerging issues of state strategic 

planning and forecasting in Kazakhstan; determine the main 

stages of development of state strategic plans of Kazakhstan, 

to monitor them, as well as to evaluate and control the 

implementation of strategic plans and forecasts. 

КП TК KITM 

6306 

Қаржылық 

институттардағы  

тәуекелдік 

менеджмент 

Тәртіп тәуекел мен кірістілікті ескере отырып, әртүрлі 

кәсіпорындар мен қаржы мекемелері үшін қаржылық-

экономикалық ақпаратты дайындау және қаржылық 

есептілікті жинақтау бойынша білімді қалыптастыруға 

5 3 ON 

4,5,8,9,10 



ықпал етеді. Магистранттар кәсіпорындар мен қаржы 

мекемелерін қаржыландырудың әртүрлі уақыт кезеңдері 

үшін капитал көздеріне талдау жасай алады, 

инновациялық қаржылық әдістерді дамыта алады және 

белгісіздік жағдайында кәсіпорындар мен қаржы 

ұйымдарының инвесторларына төлемдер 

тұжырымдамасын негіздей алады. 

ПД КВ RMFI 

6306 

Риск менеджмент в 

финансовых институ-

тах 

Дисциплина способствует формированию знаний по 

подготовке финансово-экономической информации и 

комплектации финансовой отчетности для различных 

предприятий и финансовых учреждений с учетом риска 

и доходности. Магистранты смогут провести анализ 

источников капитала для различных временных перио-

дов финансирования предприятий и финансовых учре-

ждений, вырабатывать инновационные финансовые ме-

тоды и дать обоснование концепции выплат инвесторам 

предприятий и финансовым организациям  в условиях 

неопределенности. 

MD ОС RMFI 

6306 

Risk Management in 

Financial Institutions 

The discipline contributes to the formation of knowledge on 

the preparation of financial and economic information and 

compilation of financial statements for various enterprises 

and financial institutions, taking into account risk and 

profitability. Graduates will be able to analyze the sources of 

capital for different time periods of financing of enterprises 

and financial institutions, to develop innovative financial 

methods and provide a rationale for the concept of payments 

to investors of enterprises and financial institutions in 

conditions of uncertainty. 

Инвестициялы

қ шешімдерді 

және 

тәуекелдерді 

басқару  / 

Инвестиционн

ые решения и 

управление 

рисками / 

Investment 

decisions and 

risk 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON 4,ON 5, ON 6, 

ON 7, ON 8, ON 9 

/ После успешного 

завершения моду-

ля обучающийся 

будет: 

ON 4,ON 5, ON 6, 

ON 7, ON 8, ON 9,  

КП ТК IZhKB 

6307 

Инвестициялық жо-

баларды қаржылан-

дыру және басқару 

Пән ұйымның инвестицияларын басқарудың теориялық 

негіздерін және инвестициялық жобаларды әзірлеу 

әдістерін, талдаудың біртұтас білім жүйесін қалыпта-

стырады. Магистранттар инвестициялық жобаның эко-

номикалық мазмұнын, оның кезеңдерін, жобаның 

тиімділігін бағалау әдістемесін, ақша түсімдері мен 

төлемдерді дисконттауды, инвестициялық жобадағы 

тәуекелдерді басқаруды, жобаларды басқару әдістерін 

зерттейді. 

5 3 ON 5,7,8,9 

ПД КВ FUIP 

6307 

Финансирование и 

управление инвести-

ционными проектами 

Дисциплина формирует целостную систему знаний тео-

ретических основ управления инвестициями в организа-

ции и методов разработки, анализа инвестиционных 



management 

 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON 4,ON 5, ON 6, 

ON 7, ON 8, ON 9,  

проектов.  Магистранты изучат экономическое содер-

жание инвестиционного проекта, его этапы, методику 

оценки эффективности проекта, дисконтирование де-

нежных поступлений и выплат, управление рисками в 

инвестиционном проекте, методы управления проекта-

ми.  

MD ОС FMIP 

6307 

Financing and 

management of 

investment projects 

The discipline forms an integral system of knowledge of the 

theoretical foundations of investment management in the 

organization and methods of development and analysis of 

investment projects.  Graduates will study the economic 

content of the investment project, its stages, the 

methodology of assessing the effectiveness of the project, 

discounting cash receipts and payments, risk management in 

the investment project, project management methods. 

КП TК IKN 

6307 

Исламдық 

қаржыландыру 

негіздері 

Пән жоғары білікті мамандарды даярлауды қамтамасыз 

етуге, білімді қалыптастыруға және исламдық 

қаржыландырудың ерекшеліктері, олардың 

экономикадағы рөлі туралы түсінік беруге арналған. 

Пәнді оқу кезінде алынған білім білім алушыларға 

исламдық қаржыландыру әдістемесін практикада 

қолдануға, практикалық зерттеулер әзірлеуге және 

жүргізуге, қазіргі кезеңде кәсіпкерлік қызметте 

исламдық қаржыландыру нысандары мен әдістері 

бойынша білімді жүйелеуге мүмкіндік береді. 

5 3 ON 6,8 

ПД КВ OIF 

6307 

Основы исламского 

финансирования 

Дисциплина призвана обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов, формирует 

знания и дает представление об особенностях 

исламского финансирования, их роли в экономике. 

Знания полученные, при изучении дисциплины позволят 

обучающимся применить на практике методику 

исламского финансирования, разрабатывать и проводить 

практические исследования, систематизировать знания 

по формам и методам исламского финансирования в 

предпринимательской деятельности на современном 

этапе. 

MD ОС BIF 6307 Bases 

ofIslamic 

financing 

The discipline is designed to provide training of highly 

qualified specialists, forms knowledge and gives an idea 

about the features of Islamic finance, their role in the 

economy. The knowledge received while studying the 

discipline will allow students to apply in practice the 



methodology of Islamic finance, to develop and conduct 

practical research, to systematize knowledge on the forms 

and methods of Islamic finance in entrepreneurial activity at 

the present stage. 

КП ТК KTBS 

6308 

Қаржылық тәуекел-

дерді басқару және 

сақтандыру 

Зерттелетін курста микро және макро деңгейлерде 

қаржылық қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын 

тәуекелдерді анықтау және төмендетудің әртүрлі тәсіл-

дері, сондай – ақ ықтимал шығындарды материалдық 

өтеудің заңмен бекітілген әдісі ретінде сақтандыру 

қарастырылады. 

4 3 ON 4,7,8,9 

ПД КВ UFRS 

6308 

 

Управление финансо-

выми рисками и стра-

хование 

В изучаемом курсе рассматриваются разнообразные 

подходы по выявлению и снижению рисков, возникаю-

щие при осуществлении финансовой деятельности на 

микро – и макро – уровнях, а также страхование как за-

конодательно закрепленный способ материального воз-

мещения возможных потерь. 

MD ОС FRMI  

6308 

Financial risk 

management and 

insurance 

In the course under study a variety of approaches to identify 

and reduce the risks arising in the implementation of 

financial activities at the micro - and macro - levels, as well 

as insurance as a legally prescribed way of material 

compensation for possible losses. 

 

КП TК AKNI 

6308 

Әлемдік қаржылық 

нарықтар және 

инвестициялар 

Пән магистранттарда әлемдік қаржы нарығы мен 

инвестицияның теориялық және практикалық 

аспектілері бойынша біртұтас білім жүйесін 

қалыптастырады. Курсты оқып болғаннан кейін 

магистранттар негізгі әлемдік қаржы орталықтары мен 

қор биржаларын, қолданылатын қаржы құралдарын, 

әлемдік қаржы нарығының инфрақұрылымын, қаржы 

нарықтарын реттеу ерекшеліктерін, әлемдік нарықтағы 

инвестициялық қызметтің мазмұнын білетін болады. 

4 3 ON 5,6,8,9 

ПД КВ MFRI 

6308 

Мировые финансовые 

рынки и инвестиции 

Дисциплина формирует у магистрантов целостную си-

стему знаний по теоретическим и практическим аспек-

там функционирования мировых финансовых рынков и 

инвестиций. После изучения курса магистранты будут 

знать основные мировые финансовые центры и фондо-

вые биржи, применяемые финансовые инструменты, 

инфраструктуру мирового финансового рынка, особен-

ности регулирования  финансовых рынков, содержание 

инвестиционной деятельности на мировом рынке. 

MD ОС WFMI World financial The discipline forms a comprehensive system of knowledge 



6308 markets and investment of the theoretical and practical aspects of the functioning of 

world financial markets and investments. After studying the 

course, undergraduates will know the main world financial 

centers and stock exchanges, the financial instruments used, 

the infrastructure of the world financial market, the features 

of the regulation of financial markets, the content of 

investment activities in the world market. 

Вариативные 

дисциплины  

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON 1, ON2, ON 3, 

ON 11 

 

/ После успешного 

завершения моду-

ля обучающийся 

будет: 

ON 1, ON2, ON 3, 

ON 11 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON 1, ON2, ON 3, 

ON 11 

 

БП ТК AMAShT Арнайы мақсаттар 

үшін шетел тілі 

Бұл пәнді оқу кезінде кәсіби терминологияға және ака-

демиялық жазуға (мақалалар, эсселер, түйіндемелер 

және т.б.) басты назар аударылады. Магистранттар ғы-

лыми мақалаларды оқу және аудару, кәсіби тақырыптар 

бойынша қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгереді 

5 2 ON 1 

БД КВ IYaSC Иностранный язык 

для специальных це-

лей 

При изучении данной дисциплины основной акцент де-

лается на профессиональную терминологию и академи-

ческое письмо (статьи, эссе, резюме и т.д.). Магистран-

ты овладевают навыками чтения и перевода  Платонус 

+научных статей, общения на профессиональные темы. 

BD ОС FLSP Foreign language for 

specific purposes 

When studying this discipline, the main emphasis is on 

professional terminology and academic writing (articles, 

essays, resumes, etc.). Master students learn the skills of 

reading and translating scientific articles, communicating on 

professional topics. 

БП ТК IQT Іскерлік қазақ тілі Бұл пән жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламасында оқитын магистранттарға арналған.  

Пәнде іскерлік қазақ тілінің практикалық негізі 

қарастырылады. Магистранттар тіл мәдениетінің 

нормаларын, іскери лексикалық минимумдарды, қазақ 

тілінде іс-жүргізу дағдыларын меңгереді. 

5 2 ON 1 

БД КВ DKYa  Деловой казахский 

язык 

Данная дисциплина предназначена для магистрантов, 

обучающихся по программе послевузовского 

образования. В дисциплине рассматривается 

практическая основа делового казахского языка. 

Магистранты овладевают нормами языковой культуры, 

деловыми лексическими минимумами, навыками 

делопроизводства на казахском языке. 

BD ОС BQL Business Kazakh 

language 

This discipline is intended for undergraduates enrolled in a 

postgraduate education program. The discipline examines 

the practical basis of the business Kazakh language. 

Undergraduates master the norms of linguistic culture, 

business lexical minimums, office-work skills in the Kazakh 



language. 

БП ТК IDBADB Интеллектуалды 

дарынды білім 

алушылардың  

дамуын басқару 

Бұл пән дарынды оқушылардың дамуын басқару 

саласында педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігін 

дамытуға бағытталған. Онда дарынды білім 

алушылардың білім беру саласындағы заманауи 

үрдістер, зияткерлік дарынды білім алушылардың 

дамуын басқарудың мазмұнды және аспаптық 

аспектілері, осы процесті психологиялық-педагогикалық 

қолдау бағдарламасын әзірлеу технологиялары және 

оны іске асырудың инновациялық форматтары көрініс 

тапты. 

5 2 ON 1,3 

БД КВ URIOO Управление 

развитием 

интеллектуально 

одаренных 

обучающихся 

Данная дисциплина нацелена на развитие 

профессиональных компетенций педагога-психолога в 

области управления развитием одаренных обучающих-

ся. В ней нашли отражение современные тенденции в 

сфере образования одаренных обучающихся, содержа-

тельные и инструментальные аспекты управления раз-

витием интеллектуально одаренных обучающихся, тех-

нологии разработки программы психолого-

педагогического сопровождения данного процесса и 

инновационные форматы ее реализации. 

   

BD ОС MDIGL Managing the 

Development of 

Intellectually Gifted 

Learners 

This discipline is aimed at developing the professional 

competencies of a teacher-psychologist in the field of 

managing the development of gifted students. It reflects 

modern trends in the field of education of gifted students, 

substantive and instrumental aspects of managing the 

development of intellectually gifted students, technologies 

for developing a program of psychological and pedagogical 

support for this process and innovative formats for its 

implementation. 

   

БП ТК OIIFE Оқу іс-әрекетінің 

инновациялық 

формаларының 

әдістемесі 

Жоғары мектепте инновациялық оқытудың мәнін 

меңгеруге бағытталған.Білім берудегі инновацияның 

әдіснамалық тәсілдері қарастырылады. Инновация 

теориясы мен практикасының интеграциялық үдерістері 

анықталады. Педагогтың жаңашыл мәдениетіне 

қойылатын талаптар берілген. Курстың мазмұны оқу 

қызметін ұйымдастырудың инновациялық форматын, 

оқытуды ұйымдастыру формаларын, технологиялары 

мен әдіс-тәсілдері университеттегі оқу үдерісінің 

жоғары сапалы нәтижесін қамтамасыз ететін тұрғыда 

5 2 ON 1,3,11 



қарастырылады. 

БД КВ MIFUD Методология 

инновационных форм 

учебной деятельности 

Направлена на освоение сущности инновационного обу-

чения в вузе. Рассматриваются методологические под-

ходы для инноваций в образовании.  Определены 

интеграционные процессы теории и практики 

инновационной деятельности. Даны требования к 

инновационной культуре педагога. В содержании курса 

рассмотрены инновационный формат организаци 

учебной деятельности, формы организации обучения, 

технологии, обеспечивающие качественный результат 

образовательного процесса в вузе 

   

BD ОС MIFEA Methodology of 

Innovative Forms of 

Educational Activity 

The discipline is aimed at mastering the essence of innova-

tive education at the university. Methodological approaches 

for innovations in education are considered. The integration 

processes of the theory and practice of innovation activity 

are determined. The requirements for the innovative culture 

of the teacher are given. The content of the course considers 

the innovative format of the organization of educational ac-

tivities, forms of organization of education, technologies that 

provide a high-quality result of the educational process at 

the university. 

   

БП ТК BBZh Білім беруді 

жекелендіру  

Пән қазіргі білім беру трендтерінің бірі – дербестендіру 

туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Оның 

мазмұны келесі тақырыптармен ұсынылған: білім 

берудің жеке моделі, оның құрылымы мен факторлары; 

жеке оқыту принциптері; оқытудың жеке траекториясы 

туралы түсінік; жеке білім берудегі байланыс 

ерекшеліктері. 

5 2 ON 1,3 

БД КВ PO Персонализация об-

разования  

Дисциплина направлена на формирование представле-

ний об одном из трендов современного образования – 

персонализации. Ее содержание представлено следую-

щими темами: персонализированная модель образова-

ния, ее структура и факторы; принципы персонализиро-

ванного учения; понятие индивидуальной траектории 

обучения; особенности коммуникации в персонализиро-

ванном образовании. 

   

BD ОС PE Personalization of edu-

cation 

The discipline is aimed at forming ideas about one of the 

trends of modern education – personalization. Its content is 

represented by the following topics: personalized education 

model, its structure and factors; principles of personalized 

   



teaching; the concept of individual learning trajectory; 

features of communication in personalized education. 

БП ТК IR Іскерлік риторика Пән магистранттарды риторика өнерінің қалыптасу 

және даму тарихымен, риторика түрлерімен, заманауи 

спикерлердің сөйлеу мәдениетінің шарттары мен 

талаптарымен таныстырады. Ауызша сөйлеуге 

дайындық кезеңдері (тақырып, мақсат, сөйлеу типі мен 

түрі), сөйлеудің негізгі формалары (диалог, монолог), 

риторика түрлері (жалпы және жеке) туралы түсінік 

береді. 

5 2 ON 1,11 

БД КВ DR Деловая риторика Дисциплина знакомит магистрантов с историей 

становления и развития искусства риторики, видами 

риторики, с условиями и требования к речевой культуре 

современных ораторов. Дает представление об этапах 

подготовки к устной речи (тема, цель, вид и тип речи), 

об основных формах речи (диалог, монолог), видах 

риторики (общая и индивидуальная). 

BD ОС BR Business rhetoric The discipline introduces undergraduates to the history of 

the formation and development of the art of rhetoric, the 

types of rhetoric, the conditions and requirements for the 

speech culture of modern speakers. Gives an idea of the 

stages of preparation for oral speech (topic, purpose, type 

and type of speech), about the main forms of speech 

(dialogue, monologue), types of rhetoric (general and 

individual). 

БП ТК IT-SM IT-сервис менедж-

менті   

АТ-қызметтерді басқару арқылы автоматтандырылған 

бизнес-процестердін тәсілін және принциптерін үйрену. 

5 2 ON 11 

БД КВ IT -SM IT-сервис менедж-

мент 

IT-сервис менеджмент изучение принципов и подходов 

автоматизации бизнес-процессов через процесс управ-

ления уровня услуг IT- сервисами. 

BD ОС IT -SM IT-service management IT-service management study of principles and approaches 

to automating business processes through the process of 

managing the level of services by IT-services. 

БП ТК КQQP Конструктивті қарым-

қатынас психологи-

ясы 

Пән кез келген профильдегі маманның іс-әрекетінің түрі 

ретінде қарым-қатынас туралы білімді меңгеруге бағыт-

талған, кәсіби даму мен тұлғаның өзін-өзі жүзеге асы-

рудағы қарым-қатынастың маңызы туралы. Пән барлық 

әлеуметтік жағдайларда табысты қарым -қатынас 

дағдыларын қалыптастырады. 

5 2 ON 3 

БД КВ PKO Психология кон- Дисциплина направлена на усвоение знаний об общении 



структивного обще-

ния 

как виде деятельности специалиста любого профиля, о 

значении общения в профессиональном развитии и лич-

ной самореализации. Дисциплина формирует навыки 

успешного общения в любых социальных ситуациях. 

BD ОС PCC Psychology of 

constructive 

communication 

The discipline is aimed at mastering knowledge about com-

munication as a type of activity of a specialist of any profile, 

about the importance of communication in professional de-

velopment and personal self-realization. The discipline 

forms the skills of successful communication in all social 

situations. 

БП ТК IT Интернет 

технологиялары 

Интернет технологиялар веб - қызметті қашықтан 

жұмыс істеу үшін дербес дамытуға мүмкіндік береді. 

Деректерді нақты уақытта басқару қажет. 

5 2 ON 11 

БД КВ IT Интернет технологии Интернет технологии позволяют самостоятельно разра-

ботать Web-сервис для удаленной работы. Управлять 

данными в режиме реального времени. 

BD ОС IT Internet technology Internet technologies allow you to independently develop a 

Web service for remote work. Manage data in real time. 

БП ТК ZhBКT Жобаларды 

басқарудың қазіргі 

технологиясы 

Жобаларды басқарудың қазiргi технологиялары 

заманауи CASE-құралдарымен кәсіпорындардың 

тиімділігін арттыруға бағытталған пәндік мәселелерді 

шешу үшін жоспарлау мен жобалық басқаруды 

қарастырады. 

5 2 ON 2,11 

БД КВ STUP Современные техно-

логии управления 

проектами 

Современные технологии управления проектами рас-

сматривает  планирование и управление проектами для 

решения задач предметной области направленных на 

повышение эффективности работы предприятий совре-

менными CASE-средствами. 

BD ОС MPMT Modern technologies 

of project management 

Modern technologies of project management considers 

planning and project management for solving problems of 

the subject area aimed at improving the efficiency of 

enterprises with modern CASE-tools. 

БП ТК RIQQ Риторика. Іскерлік 

қарым-қатынас. 

Пән нәтижелі іскерлік келіссөздер жүргізе отырып, 

маманның кәсіби қызметінде іскерлік қарым -қатынас 

дағдыларын, риторикалық мәдениетті қалыптастырады. 

Магистранттар вербалды қарым-қатынастың 

психологиялық аспектілерін, риторикалық әдістер мен 

дәлелдемелердің құрылымын меңгереді, сендіру, 

іскерлік әңгіме жүргізу, пікірталас, вербалды емес 

коммуникация құралдарын меңгереді. 

5 2 ON 1,2,11 



БД КВ RDO Риторика. Деловое 

общение. 

Дисциплина формирует навыки делового общения, ри-

торической культуры в профессиональной деятельности 

специалиста, ведения продуктивных деловых перегово-

ров. Магистранты усвоят психологические аспекты ре-

чевого общения, риторические приемы и структуру до-

казательств, овладеют мастерством убеждения, ведения 

деловой беседы, спора, невербальными средствами об-

щения. 

BD ОС RBC Rhetoric. Business 

communication. 

Discipline forms business skills, rhetorical culture in profes-

sional activities of a specialist, conducting productive busi-

ness negotiations. Magistrants will assume the psychological 

aspects of speech communication, rhetorical techniques and 

the structure of evidence, will master the skill of conviction, 

business conversation, dispute, non-verbal means of com-

munication. 

БП ТК BTQ Бұлтты 

технологияларды 

пайдалану 

Бұлтты технологияларды пайдалану қашықтан 

басқаруға арналған арнайы бағдарламалық қамтамасыз 

ету мен құралдарды қолданудың заманауи әдістері мен 

технологияларын қарастырады. 

5 2 ON 11 

БД КВ IOT Использование об-

лачных технологий 

Использование облачных технологий рассматривает 

современные методы и технологий использования, спе-

циализированных программно-инструментальных 

средств удалѐнного управления. 

 BD ОС UCT The use of cloud 

computing 

The use of cloud computing considers modern methods and 

technologies of using specialized software and tools for 

remote control. 

Кәсіби 

практикалар  / 

Профессиональ

ные / 

Professional 

Practices 

практики 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON 1,ON 2, ON 3,  

ON 4-11 

 

/ После успешного 

завершения моду-

ля обучающийся 

будет: 

ON 1,ON 2, ON 3,  

ON 4-11 

 

БП ЖООК РР 

6208 

Педагогикалық 

практика 

Педагогикалық тәжірибе оқу және оқыту әдістемесінің 

практикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында 

жүргізіледі. Бұл ретте магистранттар бакалавриатта 

сабақ өткізуге тартылады 

4 3 ON 1,3 

БД ВК РР 

6208 

Педагогическая прак-

тика 

Педагогическая практика проводится с целью формиро-

вания практических навыков методики преподавания и 

обучения. При этом магистранты привлекаются к прове-

дению занятий в бакалавриате  

BD  РР 

6208 

Pedagogical practice Pedagogical practice is carried out to form practical skills of 

teaching and learning methodology. At the same time, un-

dergraduates are involved in conducting classes in the bacca-

laureate 

КП ЖООК ZP 

6309 

Зерттеу практикасы Зерттеу практикасы ғылыми зерттеулер үдерісін 

ұйымдастыруға, жоспарлауға және іске асыруға, 

10 4 ON 2,4-11 



/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON 1,ON 2, ON 3,  

ON 4-11 

 

заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде дербес 

ғылыми зерттеу жүргізуге, зерттеудің заманауи 

әдіснамасын таңдауға және тиімді пайдалануға 

мүмкіндік береді. 

ПД ВК IP 

6309 

Исследовательская 

практика 

Исследовательская практика позволяет организовывать, 

планировать и реализовывать процесс научных исследо-

ваний; проводить самостоятельное научное исследова-

ние на основе современных теорий и методов анали-

за; выбирать и эффективно использовать современную 

методологию исследования.  

MD ОС RP 

6309 

Research practice The research internship allows you to organize, plan and 

implement the process of scientific research; conduct inde-

pendent scientific research based on modern theories and 

methods of analysis; choose and effectively use modern re-

search methodology. 

Ғылыми 

зерттеушілік 

жұмыс  / 

Научно-

исследовательс

кая работа / 

Research work 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON 2,4-11 

 

/ После успешного 

завершения моду-

ля обучающийся 

будет: 

ON 2,4-11 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON 2,4-11 

 

 МҒЗЖ 

 

Тағылымдамадан өту 

мен магистрлік 

диссертацияны 

орындауды қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы   

МҒЗЖ магистранттарда ғылыми шығармашылыққа, 

олардың әдістемесіне және ғылыми-зерттеу есептерін өз 

бетінше шешу тәсілдеріне қызығушылығын 

қалыптастырады; шығармашылық ойлау мен дербестікті 

дамытады; алған теориялық және практикалық 

білімдерін тереңдетіп, бекітеді және неғұрлым дарынды 

және талантты магистранттарды анықтайды, ғылымның 

өзекті мәселелерін шешу үшін олардың шығармашылық 

және зияткерлік әлеуетін қолданады. 

4,5,7,8 1,2,3,4 ON 2,4-11 

 НИРМ Научно-

исследовательская 

работа магистранта, 

включая прохожде-

ние стажировки и 

выполнение маги-

стерской диссертации 

НИРМ формирует у магистрантов интерес к научному 

творчеству, обучению их методике и способам самосто-

ятельного решения научно-исследовательских задач; 

развивает творческое мышление и самостоятельность; 

углубляет и закрепляет полученные  теоретические и 

практические знания и выявляет наиболее одаренных и 

талантливых магистрантов, использование их творче-

ского и интеллектуального потенциала для решения ак-

туальных задач науки. 

  Research work of a 

master student, 

including internship 

and  writing of Master's 

thesis 

RWMS, forms the interest of undergraduates in the 

experiment, teaching them methods and ways of 

independent solution of experimental-research problems; 

develops creative thinking and independence; deepens and 

strengthens the theoretical and practical knowledge and 

identifies the most gifted and talented undergraduates, using 

their creative and intellectual potential to solve urgent 



problems of science. 

Қорытынды 

аттестация  / 

Итоговая 

аттестация / 

Final 

certification 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қабілетті: 

ON 1,2,4-11 

 

/ После успешного 

завершения моду-

ля обучающийся 

будет: 

ON 1,2,4-11 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON 1,2,4-11 

ҚА МДРҚ Магистрлік 

диссертацияны 

ресімдеу және қорғау 

 12 4 ON 

1,2,4-11 

 

ИА ОиЗМД Оформление и защита 

магистерской диссер-

тации 

 

  Formation and defense 

of the master's thesis 
 

     Итого 120   

 


