
 



 

ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 6М050900 - «ФИНАНСЫ» на 2015-2019 учебные годы 

Аналитическое обоснование программы. Сведения об образовательной программе. План развития ОП выполнен 

в соответствие Стратегическим планом Университета и утвержден на Ученом совете ЗКИТУ. Образовательная 

программа по специальности 6М050900 – «Финансы» разработана в соответствии с положениями Дублинских 

дескрипторов, согласованными с Европейскими и Национальными рамками квалификаций с учетом требований 

регионального рынка труда и работодателей. Образовательная программа направлена на обеспечение подготовки 

конкуретноспособных на рынке труда специалистов, владеющих углубленной теоретической и практической 

подготовкой в области финансов в реальном и государственном секторах экономики, способных применить 

современные знания в практической деятельности.  

Цели.   

- подготовка выпускников к производственно-управленческой деятельности на предприятиях различных сфер и 

отраслей экономики ЗКО и РК; 

- подготовка высококвалифицированных научных кадров для исследовательских центров и предприятий, занимающихся 

научными разработками и решениями задач, связанных с рациональным использованием ресурсов и повышением 

экономической эффективности; 

- подготовка высококвалифицированных педагогических кадров; 

- подготовка выпускников к непрерывному профессиональному развитию, карьерному росту, развитие творческого 

потенциала, инициативы и новаторства в соответствии с запросами работодателей.  

Миссия. Подготовка конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов новой формации в сфере 

финансов, обладающих высокими аналитическими и лидерскими качествами, умеющих работать в команде.  

Видение. В результате реализации плана развития ОП 6М050900 - «Финансы»  выпускники приобретут  знания, 

которые позволят им осуществлять финансово-управленческую деятельность,  аналитическую, научно-

исследовательскую деятельность. Организует управление движением финансовых ресурсов организации и 

регулирование финансовых отношений, обеспечивает разработку финансовой стратегии и финансовой тактики 

организации, руководит разработкой проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и 

бюджетов денежных средств. 

 

 



№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Планируемый результат 

 1. Формирование и совершенствование структуры образовательной программы 

1 Анализ функционирования ОП, реального 

позиционирования вуза и  направленность ОП 

на удовлетворение потребностей государства, 

заинтересованных лиц и обучающихся. 

Анкетирование работодателей, магистрантов, 

ППС 

ежегодно Зав. кафедрой,  

Эдвайзеры, ППС 

Формирование модуля ОП 6М050900 

-  «Финансы» с учетом логической и 

содержательной взаимосвязи 

дисциплин. Анализ анкетирования, 

отзывы работодателей на ОП. 

2 Определение «социального заказа» – 

востребованности ОП в современных условиях  

государственных и региональных требований 

экономического развития, рынка труда 

ежегодно 

 

Зав. кафедрой,  

эдвайзеры 

Трудоустройство выпускников 

(справки о трудоустройстве, отзывы 

работодателей на работающих у них 

выпускников; анкеты, заполненные 

работодателями, магистрантами) 

3 Определение соответствия структуры ОП 

результатам обучения и компетентностям 

ежегодно Зав.кафедрой, ППС кафедры, 

эдвайзеры 

отзывы работодателей на 

работающих у них выпускников, на 

ОП 6М050900 -  «Финансы», 

результаты текущих и 

государственных экзаменов 

 2. Разработка и совершенствование содержания ОП 

4 Формирование  перечня элективных дисциплин с 

учетом требований работодателей и запросами 

магистрантов 

ежегодно Зав. кафедрой,  

эдвайзеры 

Каталог элективных дисциплин. 

5 Определение дополнительных ОП в рамках 

специальности 

ежегодно ППС кафедры Финансы Образовательная программа, КЭД, 

МУП 

6 Определение дисциплин  дополнительной 

образовательной программы с учетом 

предложений работодателей 

ежегодно Зав. кафедрой,  

Эдвайзеры, ППС кафедры 

Финансы 

Каталог элективных дисциплин 

7 Совершенствование практической составляющей 

ОП 

ежегодно Зав. кафедрой,  

ППС кафедры Финансы 

Новые практикумы, практико-

ориентированные курсы. 

8 Анализ соответствия плана развития ОП на 

соответствие национальным приоритетам 

развития, стратегии вуза 

ежегодно Зав. кафедрой,  

ППС кафедры Финансы 

Нормативные документы вуза, 

работа с СМК 

9 Пересмотр  ОП с учетом требований рынка ежегодно Зав. кафедрой, ППС кафедры  Коррекция ОП 6М050900 «Финансы»  

 3.Разработка и совершенствование модульной структуры ОП на основе компетентностного подхода. 



10 Определение количества модулей ОП и их 

объема в кредитах и кредитах ЕСТS 

ежегодно Зав. кафедрой,  эдвайзеры, при 

участии ППС кафедры 

Финансы 

 

Модульный УП ОП 6М050900 -  

«Финансы» 

11 Определение компетенций  в соответствии с 

модулями  ОП 

апрель Зав. кафедрой, работодатели Компетентностная модель 

выпускника 6М050900 -  «Финансы» 

12 Разработка методики модульного обучения по 

дисциплинам специальности 6М050900 -  

«Финансы» 

ежегодно Зав. кафедрой, ППС кафедры 

Финансы 

методические указания 

13 Внедрение практико-ориентированных форм 

обучения: проектирование, моделирование, 

тренинги, имитационные занятия и др. 

ежегодно Зав. кафедрой ППС кафедры 

Финансы 

разработки занятия, кейсы, 

презентации, видеозаписи занятий 

 4.Совершенствование учебно-методических комплексов специальности и дисциплин на основе Национальной рамки 

квалификаций с учѐтом Дублинских дескрипторов и Европейской рамки квалификаций 

14 Составление и совершенствование УМКД 

специальности 6М050900 -  «Финансы»   

ежегодно ППС кафедры Финансы,  

других кафедр, работающих в 

рамках данной ОП 

Обновление учебно-методического 

контента с учетом потребности 

работодателей, удовлетворенности 

выпускников  

 5.Разработка и совершенствование каталогов элективных дисциплин с учѐтом предложений работодателей, ППС университета и 

магистрантов 

15 Проведение анкетирования работодателей, 

магистрантов и ППС с целью получения 

предложений по совершенствованию КЭД 

специальности 6М050900 -  «Финансы» 

ежегодно ППС ОП 6М050900 -  

«Финансы», работодатели, 

обучающиеся 

Каталог элективных дисциплин 

16 Формирование  модулей КЭД с учѐтом 

предложений работодателей, ППС университета 

и магистрантов. 

ежегодно Зав. кафедрой Каталог элективных дисциплин 

 6.Составление  индивидуальных планов магистрантов 

17 Формирование индивидуальной образовательной 

траектории магистранта с учетом их запросов и 

требований рынка  

Апрель. 

август 

Зав. кафедрой, эдвайзеры ИУПы магистрантов специальности 

6М050900 -  «Финансы» 

 7.Разработка и совершенствование рабочих учебных планов 

18 Разработка рабочих учебных планов с учѐтом 

новых КЭД и ИУП магистрантов специальности 

Февраль-Март Зав. кафедрой  МУПы специальности 6М050900 -  

«Финансы» 



6М050900 -  «Финансы» 

19 Контроль МУП и КЭД на соблюдение единой 

кодировки дисциплин 

Февраль-Март Зав. кафедрой, эдвайзеры МУПы и КЭДы специальности 

6М050900 -  «Финансы» 

20 Учѐт трудоѐмкости ОП и еѐ составляющих с 

применением кредитной системы и системы 

ECTS. 

Февраль-Март Зав. кафедрой, эдвайзеры МУП ОП специальности 6М050900 -  

«Финансы» 

 8.Совершенствование и развитие форм и методов СРМП и СРМ 

21 Разработка заданий для СРМП и СРМ с учѐтом 

изменений в КЭД 6М050900 -  «Финансы» и 

усилением компетентностного подхода и 

исследовательских методов обучения. 

ежегодно ППС, участвующие в 

реализации ПО 6М050900 -  

«Финансы» 

УМКД специальности 6М050900 -  

«Финансы» Раздаточный материал и 

задания СРМП и СРМ. 

22 Внедрение инновационных технологий в 

методику проведения СРМП 

ежегодно ППС, участвующие в 

реализации ПО 6М050900 -  

«Финансы», эдвайзеры 

 Положительный опыт внедрения 

инновационных технологий в 

методику проведения СРМП ОП 

6М050900 -  «Финансы»  

 9.Улучшение обеспеченности магистранта учебно-методической литературой и информационными источниками 

23 Оформление заявки на приобретение 

необходимой для реализации ОП специальности 

6М050900 -  «Финансы» учебно-методической 

литературы и справочной литературы  

ежегодно Зав. кафедрой  Заявка на приобретение литературы. 

24 Презентация магистрантам новой учебно-

методической литературы 

 

По мере 

получения 

ППС Новая учебно-методическая 

литература  

25 Разработка учебных пособий, учебников   По плану Зав. кафедрой, ППС, 

участвующие в реализации 

ПО 6М050900 -  «Финансы» 

Новые учебные пособия.  

«Налоговый менеджмент»,    

«Стратегический банковский 

менеджмент»  

26 Видеозаписи лекций по дисциплинам 

специальности 6М050900 -  «Финансы» 

ежегодно Зав. кафедрой, ППС, 

участвующие в реализации 

ПО 6М050900 -  «Финансы» 

Видеолекции ППС ОП 6М050900 -  

«Финансы» 

27 Разработка кейсов по дисциплинам ОП 6М050900 

-  «Финансы» 

ежегодно ППС, участвующие в 

реализации ПО 6М050900 -  

«Финансы» 

Кейсы по дисциплинам ОП 

6М050900 -  «Финансы» 

 10.Совершенствование методов и форм оценки знаний магистрантов  и компетенций (проведения промежуточной и итоговой 

аттестации) 



28 Разработка тестов, экзаменационных билетов ОП 

6М050900 -  «Финансы» 

ежегодно ППС ОП специальности 

6М050900 -  «Финансы», Зав. 

кафедрой, эдвайзеры 

Тесты, экзаменационные билеты, 

творческие задания ОП 6М050900 -  

«Финансы» 

29 Формирование банка тестовых заданий по 

дисциплинам специальности 

ежегодно ППС ОП специальности 

6М050900 -  «Финансы», Зав. 

кафедрой, эдвайзер 

Банк тестовых заданий по 

дисциплинам специальности 

6М050900 -  «Финансы» 

30 Составление модульных контрольных заданий ежегодно ППС ОП 6М050900 -  

«Финансы», Зав. кафедрой, 

эдвайзеры,  

Интегрированные модульные 

контрольные задания по 

дисциплинам специальности 

6М050900 -  «Финансы»  

31 Разработка  критериев оценки знаний и 

компетенций  по дисциплинам специальности 

ежегодно Зав. кафедрой, эдвайзеры, 

ППС ОП 6М050900 -  

«Финансы» 

Обновлѐнные критерии оценки 

знаний и компетенций  по 

дисциплинам специальности 

6М050900 -  «Финансы»  

32 Внедрение новых технологий оценки знаний и 

компетенций магистрантов 

ежегодно Зав. кафедрой, эдвайзеры, 

Финансы, ППС ОП 6М050900 

-  «Финансы» 

Процесс внедрения новых 

технологий оценки знаний и 

компетенций магистрантов ОП 

6М050900 -  «Финансы»  

33 Разработка критериев оценки диссертационных 

работ по специальности 

ежегодно Зав. кафедрой, эдвайзеры, 

ППС ОП 6М050900 -  

«Финансы» 

Критерии оценки диссертационных 

работ по специальности 6М050900 -  

«Финансы» (Методические 

рекомендации) 

 11.Совершенствование кадрового потенциала,  обеспечивающего развитие ОП 

34 Составление плана повышения квалификации 

ППС кафедры, участвующих в реализации ОП 

специальности 6М050900 -  «Финансы» 

ежегодно Зав. кафедрой  План повышения квалификации ППС 

кафедры Финансы 

 

35 Организация и проведение методического  

семинара  кафедры Финансы 

По плану Ответственный за работу 

методического  семинара  

кафедры  

План работы и протоколы заседаний 

методического семинара кафедры 

Финансы 

36 Проведение открытых занятий и мастер-классов 

ППС специальности 6М050900 -  «Финансы» и 

работодателями 

По плану Зав. кафедрой, работодатели, 

ППС ОП 6М050900 -  

«Финансы» 

Новые знания, умения, навыки, 

профессиональные и специальные 

компетентности  

37 Взаимопосещение занятий ППС и их анализ По плану Зав. кафедрой, ППС ОП 

6М050900 -  «Финансы» 

Процесс обмена опытом, повышения 

профессионального мастерства 

(журнал взаимопосещений) 



38 Участие ППС в программах академической 

мобильности 

ежегодно Зав. кафедрой, ППС ОП 

6М050900 -  «Финансы» 

Участие в программах 

академической мобильности. 

Сетификаты 

39 Увеличение числа остепенных ППС на кафедре ежегодно Зав. кафедрой, ППС ОП 

6М050900 -  «Финансы» 

Поступление ППС в докторантуру, 

аспирантуру 

 12.Совершенствование обеспеченности развития ОП материально-техническими и информационными ресурсами 

40 Оформление заявки на приобретение 

необходимого для реализации ОП специальности 

6М050900 -  «Финансы» оборудования. 

По мере 

необходимости 

Зав. кафедрой  Заявка на приобретение материально-

технических и информационных 

ресурсов 

 13.Улучшение условий для научно-исследовательской деятельности магистрантов 

41 Организация работы научного кружка кафедры 

Финансы 

ежегодно Руководитель кружка Процесс вовлечения магистрантов в 

научно-исследовательскую работу  

42 Разработка тематики диссертационных работ 

магистрантов  

ежегодно ППС  ОП 6М050900 -  

«Финансы», Зав. кафедрой  

Список утверждѐнных тем  

диссертационных работ 

магистрантов  

43 Разработка индивидуальных заданий 

исследовательского характера для практик 

магистрантов ОП 6М050900 -  «Финансы» 

ежегодно ППС  ОП 6М050900 -  

«Финансы», Зав. кафедрой  

Отчеты по практике 

44 Разработка индивидуальных заданий для 

выполнения  НИРМ/ЭИРМ 

ежегодно Зав. кафедрой, магистранты, 

научные руководители 

Отчеты по НИРМ/ЭИРМ 

45 Разработка индивидуальных заданий для 

прохождения научных стажировок 

ежегодно Зав. кафедрой, магистранты, 

научные руководители 

Отчеты по стажировке 

46 Выполнение научных статей ежегодно Зав. кафедрой, магистранты, 

научные руководители 

Научные статьи 

 14.Обеспечение требований к уровню подготовки выпускников 

48 Определение результатов обучения на основе 

Дублинских дескрипторов для магистратуры и 

формирование их для всей программы, модуля и 

дисциплины; 

март ППС  ОП 6М050900 -  

«Финансы», Зав. кафедрой 

Образовательная программа, 

Компетентностная модель 

49 Разработка компетентностной  модели  

выпускника специальности 6М050900 -  

«Финансы» 

Апрель Зав. кафедрой, эдвайзеры, 

работодатели 

Компетентностная  модель  

выпускника 6М050900 -  «Финансы» 

 



 



 

 



 



6М050900 «Қаржы» мамандығының 2015-2019 оқу жылдарына 

білім беру бағдарламасын дамыту 

ЖОСПАРЫ 

 

 Бағдарламаның аналитикалық негіздемесі. Білім беру бағдарламасы туралы ақпарат. Білім бағдарламасын 

дамыту жоспары университеттің стратегиялық жоспарына сәйкес жасалып,  БҚИТУ-нің ғылыми кеңесінде бекітілген.  

 6M050900 - «Қаржы» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы аймақтық еңбек нарығының және жұмыс 

берушілердің талаптарын ескере отырып, Еуропалық және ұлттық біліктілік шеңберінде Дублин дескрипторларының 

ережелеріне сәйкес әзірленген. 

 Білім беру бағдарламасы қазіргі заманғы білімді іс жүзінде қолдануға қабілетті, қаржы саласында, экономиканың 

нақты және мемлекеттік секторларында терең теориялық және тәжірибелік дайындыққа ие, еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті мамандарды даярлауды қамтамасыз етуге бағытталған. 

 Мақсаты:  

- бітірушілерді БҚО мен ҚР экономикасының салалары мен түрлі салалардағы кәсіпорындарда ӛндірістік және 

басқарушылық қызметке дайындау; 

-ресурстарды ұтымды пайдалану және экономикалық тиімділікті жоғарылату мәселелерін ғылыми тұрғыдан 

дамытып, зерттеумен айналысатын ғылыми орталықтар мен кәсіпорындар үшін жоғары білікті ғылыми кадрларды 

даярлау; 

 -жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамын дайындау; 

- түлектерді үздіксіз кәсіптік дамытуға, мансаптық ӛсуге, шығармашылық әлеуетті дамытуға, жұмыс берушілердің 

сұраныстарына сәйкес бастамашылдық пен инновацияға дайындау; 

 Миссия. Ұжымда жұмыс істей алатын жоғары талдамалық және кӛшбасшылық қасиеттері бар қаржы 

саласындағы бәсекеге қабілетті, жоғары білікті мамандарды дайындау. 

 Пайымдауы. Білім беру бағдарламасының даму жоспарын жүзеге асыру  нәтижесінде 6М050900 - «Қаржы» 

мамандығының  түлектері қаржы-басқару қызметін, аналитикалық, ғылыми-зерттеу жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік 

беретін білім алады. Ұйымның қаржы ресурстарының қозғалысын басқаруды және қаржы қатынастарын реттеуді 

ұйымдастырады, ұйымның қаржы стратегиясын және қаржы тактикасын ӛңдеуді қамтамасыз етеді, болашақ және 

ағымдағы қаржы жоспарларының жобаларын, болжамдық қалдықтарды және ақшалай бюджеттерді болжауды 

басқарады. 

 



 №  Шаралар Орындау 

мерзімі 

Жауаптылар Күтілетін нәтиже 

 1. Білім беру бағдарламасының құрылымын қалыптастыру және жетілдіру 

1 ББ –ның ЖОО-ның шынайы мемлекеттің, жеке 

тұлғалардың және білім алушылардың қажеттілігін 

қанағаттандыру жағдайында жұмыс істеуін талдау. 

Жұмыс берушілерге, магистранттарға сауалнама жүргізу 

Жыл сайын Каф.меңгерушісі, 

 Эдвайзерлер,ПОҚ  

6М050900 «Қаржы» ББ-сының модулін 

қалыптастыру 

-«Қаржы» пәндерінің логикалық және 

мазмұнды ӛзара байланысы. Сауалнаманы 

талдау, ББ-ға жұмыс берушілердің пікірі. 

2 Экономикалық дамудың, еңбек нарығының қазіргі 

жағдайындағы мемлекеттік және аймақтық талаптарға 

сай ББ-сының сұранысқа ие болуының – «Әлеуметтік 

тапсырыс» анықтамасы 

Жыл сайын Каф.меңгерушісі, 

Эдвайзерлер 

Түлектердің жұмысқа орналасуы (жұмысқа 

орналасқандығы туралы анықтама, жұмыс 

жасап жатқан түлектерге жұмыс 

берушілердің мінездемелері, сауалнамалар. 

Жұмыс берушілермен, магистранттармен 

толтырылған сауалнамалар). 

3 ББ құрылымының оқытудың нәтижелері мен 

құзыреттілігіне сәйкестігін анықтау 

Жыл сайын Каф.меңгерушісі, 

Эдвайзерлер, 

кафедраның ПОҚ 

Жұмыс берушілердің жұмыс жасап жатқан 

түлектерге пікірі, 6М050900 «Қаржы» ББ 

бойынша ағымдағы және мемлекеттік 

емтихандар нәтижелері 

 2. ББ-сының мазмұнын өңдеу және жетілдіру 

 

4 Жұмыс берушілер талаптарын және магистранттар 

сұраныстарын ескере отырып, элективті пәндердің 

тізімін құру 

Жыл сайын Каф.меңгерушісі, 

Эдвайзерлер 

Элективті пәндер каталогы 

5 Мамандық шеңберіндегі қосымша ББ-сын анықтау Жыл сайын Қаржы кафедрасының 

ПОҚ 

6М050900 «Қаржы» ББ-ның  МОЖ және ЭПК 

6 

 

 

Жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере 

отырып,қосымша білім беру бағдарламасының пәндерін 

анықтау 

Жыл сайын Каф.меңгерушісі, 

Эдвайзерлер, Қаржы 

кафедрасының ПОҚ 

Элективті пәндер каталогы  

7 ББ-ның тәжірибелік тұсын жетілдіру Жыл сайын Каф.меңгерушісі, 

Қаржы кафедрасының 

ПОҚ 

Жаңа семинарлар, практикалық-

бағдарланған сабақтар 
 

8 ББ-ның даму жоспарының ЖОО стратегиясына, ұлттық 

мүдделер басымдығының дамуына сәйкестігін талдау 

Жыл сайын Каф.меңгерушісі, 

Қаржы кафедрасының 

ПОҚ 

Университеттің нормативтік құжаттары, 

СМЖ-мен жұмыс істеу 

 

9 Нарық талаптарын ескере отырып, ББ-ны қайта қарау Жыл сайын Каф.меңгерушісі, 6М050900 «Қаржы» ББ-сын түзету  



Қаржы кафедрасының 

ПОҚ 

 3.Құзыреттілік негізінде ББ-ның модульдік құрылымын әзірлеу және жетілдіру 

10 Құзыреттілік тәсілдемесінің негізінде ББ-ның модульдер 

санын және олардың кредиттік, ECTS кредитіндегі 

кӛлемін анықтау 

Жыл сайын Каф.меңгерушісі, 

Эдвайзерлер, Қаржы 

кафедрасының ПОҚ 

6М050900 «Қаржы» ББ-сының модульді ОЖ 

11 ББ модульдеріне сәйкес құзыреттілікті анықтау сәуір Каф.меңгерушісі, 

жұмыс берушілер 

6М050900 «Қаржы» түлегінің құзіреттілік 

моделі 

12 6M050900 - «Қаржы» мамандығының пәндері бойынша 

модульдік оқыту әдістерін әзірлеу 

 

Жыл сайын Каф.меңгерушісі, 

Қаржы кафедрасының 

ПОҚ 

Әдістемелік нұсқаулар 

13 Білім берудің тәжірибелік-бағытталған нысандарын 

енгізу: жобалау, модельдеу, тренингтер, имтациялық 

сабақтар және т.б 

Жыл сайын Каф.меңгерушісі, 

Қаржы кафедрасының 

ПОҚ 

сабақтар, кейстар, презентациялар, 

видео жазбалар материалдары 

 
4.Дублиндік дескрипторлар мен біліктіліктің Еуропалық шеңберін ескере отырып,Ұлттық біліктіліктің негізінде мамандықтың және 

пәннің оқу әдістемелік кешендерін жетілдіру 
14 6М050900 «Қаржы» мамандығы бойынша пәндердің 

оқу-әдістемелік кешендерін жасау мен жетілдіру  
Жыл сайын ББ-ның шеңберінде 

жұмыс жасаушы 

басқа кафедралардың 

ПОҚ 

Жұмыс берушілердің, түлектердің 

қажеттіліктерін ескере отырып, оқу-

әдістемелік мазмұнды жаңарту 
 

 5. Жұмыс берушілердің,университет ПОҚ-ның және магистранттардың ұсыныстарын ескере отырып,пәндердің элективті каталогын 

жетілдіру және әзірлеу 

15 6М050900 «Қаржы» мамандығының ЭПК-ын жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды алу мақсатында жұмыс 

берушілерге, магистранттарға және ПОҚ-қа сауалнама 

жүргізу 

Жыл сайын Қаржы  

кафедрасының ПОҚ, 

жұмыс берушілер, 

білім алушылар 

Элективті пәндер каталогы 

16 ПОҚ, магистранттар мен жұмыс берушілердің 

ұсыныстары бойынша ЭПК дайындау 

Жыл сайын  Кафедра меңгерушісі Элективті пәндер каталогы 

 6.Магистранттардың жеке оқу жоспарларын құрастыру 

17 Магистранттардың жеке білім беру траекториясын 

олардың қажеттіліктері мен нарық талаптарына сай  

қалыптастыру 

Сәуір, 

тамыз 

Каф.меңгерушісі, 

эдвайзерлер 

6М050900 «Қаржы» мамандығы 

магистранттарының ЖОЖ-лары 

 7. Жұмыс оқу жоспарларын жетілдіру және әзірлеу 

18 6М050900 «Қаржы» мамандығының МОЖ әзірлеу ақпан- Каф.меңгерушісі  6М050900 «Қаржы» мамандығының МОЖ 



наурыз 

19 МОБ және ЭПК бойынша пәндердің бірыңғай 

кодтауына бақылау жасау 

 

ақпан-

наурыз 

Каф.меңгерушісі, 

эдвайзерлер 

6М050900 «Қаржы» ББ-ның  МОЖ және ЭПК 

20 ББ бойынша кредиттік жүйені және ECTS жүйесін 

пайдалану да  еңбекті есепке алу 

ақпан-

наурыз 

Каф.меңгерушісі, 

эдвайзерлер 

6М050900 «Қаржы» ББ-ның  МОЖ  

 8. МӨЖ, МОӨЖ әдістері мен түрлерін дамыту мен жетілдіру 

21 6М050900 «Қаржы» ББ бойынша  ЭПК ӛзгерістер 

негізінде ПОӘК, үлестірмелі материалдар, МӚЖ, 

МОӚЖ тапсырмаларын дайындау 

Жыл сайын ПОҚ, 6М050900 

«Қаржы» ББ-сын 

жүзеге асыруға 

қатысушылар 

6М050900 «Қаржы» ББ бойынша ПОӘК, 

үлестірмелі материалдар, МӚЖ, МОӚЖ 

тапсырмалары 

22 МОӚЖ ӛткізу  әдістемесіне инновациялық 

технологияларды енгізу 
 

Жыл сайын  ПОҚ, 6М050900 

«Қаржы» ББ-сын 

жүзеге асыруға 

қатысушылар,эдвай-

зерлер 

6М050900 «Қаржы» ББ да  МОӚЖ ӛткізу  

әдістемесіне инновациялық технологияларды 

енгізудің оң тәжірибесі 
 

9. Магистранттардың оқу-әдістемелік құралдармен  және ақпарат көздерімен қамтамасыз етілуін жақсарту 

23 6М050900 «Қаржы» мамандығының ББ-сын жүзеге 

асыруға қажетті оқу-әдістемелік құралдар мен 

ақпараттық кӛздерді алу үшін тапсырыстарды рәсімдеу 

Жыл сайын Кафедра меңгерушісі Оқулықтарды алуға тапсырыстар 

24 Магистранттарға жаңа оқу-әдістемелік құралдарды 

презентация жасау   

мүмкіндігі

нше 

ПОҚ Жаңа  оқу -әдістемелік құралдар 

25 Оқу құралдарын дайындау Жоспар 

бойынша 

каф.меңгерушісі, 

ПОҚ, 6М050900 

«Қаржы» ББ-сын 

жүзеге асыруға 

қатысушылар 

Жаңа оқу құралдары. «Налоговый 

менеджмент», «Стратегический банковский 

менеджмент» 

26 6М050900 «Қаржы» ББ пәндері бойынша дәрістерді 

видеожазбаға түсіру 

Жыл сайын каф.меңгерушісі, 

ПОҚ, 6М050900 

«Қаржы» ББ-сын 

жүзеге асыруға 

қатысушылар 

6М050900 «Қаржы» ББ пәндері бойынша 

видеодәрістер 

27 6М050900 «Қаржы» ББ пәндері бойынша кейстер 

әзірлеу 

Жыл сайын ПОҚ, 6М050900 

«Қаржы» ББ-сын 

жүзеге асыруға 

6М050900 «Қаржы» ББ пәндері бойынша 

кейстер 



қатысушылар 

10. Магистранттардың білімін бағалаудың түрлері мен тәсілдерін және құзыреттілігін жетілдіру(аралық және қорытынды аттестацияны 

өткізу) 

28 6М050900 «Қаржы» ББ бойынша тест тапсырмаларын 

әзірлеу 

Жыл сайын 6М050900 «Қаржы» 

ББ-ның ПОҚ, кафедра 

меңгерушісі, 

эдвайзерлер  

6М050900 «Қаржы» ББ бойынша тест 

тапсырмалары, емтихан билеттері 

29 Мамандық пәндері бойынша тест тапсырмаларының 

жинағын қалыптастыру 

 6М050900 «Қаржы» 

ББ-ның ПОҚ, кафедра 

меңгерушісі, 

эдвайзерлер 

6М050900 «Қаржы» ББ-ның пәндері 

бойынша тест тапсырмаларының жинағы, 

емтихан билеттері 

30 Модульді бақылау тапсырмаларын құрастыру  6М050900 «Қаржы» 

ББ-ның ПОҚ, кафедра 

меңгерушісі, 

эдвайзерлер 

6М050900 «Қаржы» ББ-ның пәндері 

бойынша интегралды модулдік бақылау 

тапсырмалары 

31 Мамандық пәндері бойынша құзыреттілік пен білімді 

бағалау ӛлшемдерін дайындау 

Жыл сайын 6М050900 «Қаржы» 

ББ-ның ПОҚ, кафедра 

меңгерушісі, 

эдвайзерлер 

6М050900 «Қаржы» мамандығының пәндері 

бойынша құзыреттілік пен білімді 

бағалаудың жаңартылған ӛлшемдері 

32 Магистранттардың құзыреттіліктері мен білімдерін 

бағалаудың жаңа технологиясын енгізу 

Жыл сайын 6М050900 «Қаржы» 

ББ-ның ПОҚ, кафедра 

меңгерушісі, 

эдвайзерлер 

6M050900-«Қаржы» мамандығы 

магистранттардың білімі мен құзыреттілігін 

бағалаудың жаңа технологияларын енгізу 

процесі 

33 Мамандық бойынша диссертациялық жұмыстарды 

бағалау ӛлшемдерін әзірлеу 

 

Жыл сайын 6М050900 «Қаржы» 

ББ-ның ПОҚ, кафедра 

меңгерушісі, 

эдвайзерлер 

6M050900 - «Қаржы» мамандығы бойынша 

диссертацияларды бағалау критерийлері 

(Әдістемелік ұсыныстар) 

 

 11. ББ-сының дамуын қамтамасыз етуші кадрлық әлеуетті жетілдіру 

34 6М050900 «Қаржы» ББ ПОҚ біліктілігін арттыру 

жоспарын жасау 

Жыл сайын Кафедра меңгерушісі «Қаржы» кафедрасының ПОҚ біліктілігін 

арттыру жоспары 

35 «Қаржы» кафедрасында әдістемелік семинар жұмысын 

ұйымдастыру және ӛткізу 

Жоспар 

бойынша 

Кафедраның 

әдістемелік 

семинарына жауапты 

оқытушы 

«Қаржы» кафедрасының әдістемелік семинар 

жұмысының жоспары мен отырыс 

хаттамалары 

36 6М050900 «Қаржы» мамандығы бойынша ПОҚ мен Жоспар 6М050900 «Қаржы» Жаңа білімдер, меңгеру,дағдылар, кәсіби 



жұмыс берушілердің ашық сабақтар мен мастер кластар 

ӛткізуі 

бойынша ББ-ның ПОҚ, кафедра 

меңгерушісі, жұмыс 

берушілер 

және арнайы құзыреттілік 

 

37 ПОҚ ӛзара сабаққа қатысуы мен олардың талдауы  Жоспар 

бойынша 

6М050900 «Қаржы» 

мамандығының ББ 

ПОҚ, 

каф.меңгерушісі, 

эдвайзер 

Тәжірибе алмасу, кәсіби дағдыларды 

жетілдіру (ӛзара сабаққа қатысу журналы) 

 

38 Профессор-оқытушылар құрамының академиялық 

ұтқырлық бағдарламаларына қатысуы 

 

Жыл сайын 6М050900 «Қаржы» 

мамандығының ББ 

ПОҚ, каф.меңгерушісі 

Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына 

қатысу. Сертификаттар 

 

39 Қаржы кафедрасында ғылыми дәрежесі бар оқытушылар 

санын арттыру 

Жыл сайын 6М050900 «Қаржы» 

мамандығының ББ 

ПОҚ, каф.меңгерушісі  

Докторантураға, аспирантураға ПОҚ-ның 

түсуі  

 12. ББ-сының дамуын материалды-техникалық және ақпараттық көздермен қамтамасыз етуді жетілдіру 

40 6М050900 «Қаржы» мамандығының ББ-сын жүзеге 

асыруға қажетті құрал-жабдықтар мен киім-кешектерді 

алу үшін тапсырыстарды рәсімдеу 

Қажеттілігі

не қарай 

Қаржы кафедрасының 

меңгерушісі 

Жаңа жабдықтар (материалды-техникалық 

және ақпараттық кӛздерді алу үшін жазылған 

тапсырыстар) 

13.Магистранттардың  ғылыми-зерттеу жұмыстарын жақсарту жағдайлары 

41 Қаржы кафедрасының ғылыми үйірмесінің жұмысын 

ұйымдастыру 

Жыл сайын Үйірме жетекшісі Магистранттарды ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына тарту процесі 

42 Магистранттарға арналған диссертация тақырыбын 

әзірлеу 

 

Жыл сайын 6М050900 «Қаржы» 

мамандығының ББ 

ПОҚ, каф.меңгерушісі 

Магистранттардың диссертациялық 

жұмыстарының бекітілген тақырыптарының 

тізімі  

43 6M050900 - «Қаржы»  ББ магистранттарының 

практикасы үшін  зерттеу бағытында тапсырмаларын 

әзірлеу 

Жыл сайын 6М050900 «Қаржы» 

мамандығының ББ 

ПОҚ, каф.меңгерушісі 

Практика бойынша есептер 

44 МҒЗЖ орындау үшін жеке тапсырмаларды әзірлеу Жыл сайын Қаржы кафедрасының 

меңгерушісі,магист-

ранттар, ғылыми 

жетекшілер 

МҒЗЖ есептері 

45 Ғылыми тағылымдамадан ӛту үшін жеке тапсырмаларды 

әзірлеу 

 

Жыл сайын Қаржы кафедрасының 

меңгерушісі,магис- 

транттар, ғылыми 

жетекшілер  

Тажирбие алмасу есептері 



 


