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1. 7М04101- «Қаржы» білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының паспорты 

2019-2021 жылға арналған  

 
1 

 
ББ дамыту жоспарын әзірлеу 

үшін негіздер  

- Қазақстан Республикасының Білім беру саясатына сәйкес ББ 
жоспары мен стратегиясы. 

- БҚИТУ-дың стратегиялық даму жоспары. 
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ББ даму жоспарының негізгі 

әзірлеушілері 

Есеп және қаржы кафедрасының ПОҚ және кафедра меңгерушісі. 

э. ғ. к., доцент Ким А. А.  

Жұмыс берушілер:  

«АТФ Банк» АҚ Орал қ.филиалы директорының орынбасары –  

Н. А. Меңдібаев 

АҚ «Интергаз Орталық Азия» «Орал магистральды газ 

құбырлары басқармасы филиалының» директордың бірінші 

орынбасары –Хафизов Ә.Ғ 

Коммуналдық мемлекеттік мекеме «Жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің зейнеткерлері мен 
мүгедектері» «Аумақтық әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» 

директорының орынбасары - Молдағалиев А. С. 
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ББ даму жоспарын іске асыру 

мерзімдері 

2019-2021 ж.ж 
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ББ даму жоспарын іске асырудың 

күтілетін соңғы нәтижелері 

Терең ғылыми-педагогикалық және зерттеу даярлығы бар жоғары 

оқу орындары, ғылыми ұйымдар, колледждер үшін жоғары білікті 

және бәсекеге қабілетті экономика магистрлерін (ғылыми-

педагогикалық бағыт) және экономика салалары, қызмет көрсету 

және бизнес саласы үшін терең кәсіби даярлығы бар экономика 

магистрлерін (бейіндік бағыт) дайындау 

 

2. Бағдарламаның Талдамалық негіздемесі 

Білім беру бағдарламасы туралы мәлімет 

Білім беру бағдарламасының мазмұны келесі құжаттармен белгіленеді: 

1. Білім беру бағдарламасын жүргізуге Лицензия №KZ70LAA00005828, қолданылу мерзімі-мерзімсіз, 
берілген күні 30.09.2015 жыл, ҚР БҒМ БҒСБК 23 Қыркүйек 2015 жыл № 1272 бұйрығы, қосымша 11 Қыркүйек 

2018 жыл. 

2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты); 

Оқу жоспарлары екі нысанда әзірленеді: жеке оқу жоспарлары (ЖОЖ)және жұмыс оқу жоспарлары 

(ОЖЖ). Барлық пәндер бойынша оқу жұмыс бағдарламалары (силлабустар) әзірленеді.) 

 

3. Білім беру бағдарламасын дамыту жоспарының негізгі мақсаттары мен міндеттері 

ББ ҰО-құзыреттілік тәсілге, көптілділікке және оқытудың инновациялық технологияларын 

пайдалануға негізделген, жоғары білікті магистрлерді даярлауға бағытталған, еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті, ұйымдастырушылық-басқару, өндірістік-басқару, аналитикалық қызметте кәсіби міндеттерді шешуге 

қабілетті, терең кәсіби даярлыққа, практикалық дағдыларға және көшбасшылық қасиеттерге ие білімді іске 

асыру болып табылады., әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз етуге қабілетті. 
ББ даму жоспарын жасау кезінде оны іске асыру үшін барлық қажетті ресурстармен қамтамасыз етілуі 

ескеріледі. 

7М04101 "Қаржы" білім беру бағдарламасы міндеттері бар: 

1) бейіндік дайындық кезінде:  

- экономика және бизнес саласында кең тұжырымдамалық білімі бар, мемлекеттік, орыс және шет 

тілдерін еркін меңгерген, бастамашылық, еңбек нарығы мен қазіргі заманғы технологиялар талаптарына 

бейімделген, жеке және командада жұмыс істей алатын жаңа формациядағы мамандарды даярлау;   

- магистранттардың теориялық және практикалық жеке дайындығын тереңдету, білім алушылардың 

толыққанды және сапалы көпжақты білім алуына жағдай жасау, олардың кәсіби құзыреттілігіне қол жеткізу;   

- магистранттардың интеллектуалды дамудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін, адамгершілік, 

этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін, шығармашылық әлеуетті, бастамалар мен 
жаңашылдықты дамытатын аса маңызды және тұрақты білімді меңгеруі;   

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгеру;      

- оқу үдерісін ұтқыр және икемді жоспарлау үшін жағдай жасау, білім беру мазмұнының пәнаралық 

баламаларын белгілеу, аудиториялық және өзіндік жұмыстың оңтайлы арақатынасы.    

2) ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде:  

- магистранттардың экономиканың заманауи бағыттары бойынша білім берудің жеке траекториясын 

таңдауы;  

- ғылым мен педагогикалық қызметтің таңдалған бағытында теориялық және практикалық дайындықты 

тереңдету;  

- өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілетін, олардың белсенді өмір сүру барысында жаңа 

білімдерді өз бетінше шығармашылық игеру қажеттіліктері мен дағдыларын қалыптастыру;  
- кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, соның ішінде азаматтық ұстанымы бар, қазіргі заманғы ғылыми 

және практикалық мәселелерді тұжырымдауға және шешуге қабілетті кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар 

мамандарды даярлау;  



- ЖОО-да оқыту, зерттеу және басқару қызметін жүзеге асыру;  

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, докторантурада ғылыми жұмысты жалғастыру үшін 
қажетті бөлім алу дағдыларын меңгеру;  

- ЖОО педагогикасы мен психологиясы саласында қажетті ең төменгі білім алу, сондай-ақ ЖОО-да 

оқыту тәжірибесі. 

4. ББ дамыту жоспарын орындаудан күтілетін соңғы нәтижелер 

Даму жоспарын орындаудың соңғы нәтижелері ББ 7М04101- « Қаржы»:  

- білім беру жүйесінің тиімділігін арттыру, кафедраның ПОҚ үздіксіз кәсіби өсуі; 

- кадрлық, ақпараттық-ресурстық, материалдық-техникалық әлеуетті жаңғырту; 

- білім сапасын арттыру; 

- түлектерді жұмысқа орналастыру. 

5. ББ үшін тәуекелдердің әсерін төмендету жөніндегі іс-шаралар 

Білім беру бағдарламасын табысты іске асыруға тәуекелдердің әртүрлі түрлерінің ықпалынан бас 
тартуы мүмкін және соның салдарынан оларды төмендету бойынша алдын алу іс-шаралары әзірленді: 

-мемлекеттік грант және ақылы-шарт негізінде магистранттар контингентін тарту; 

- ПОҚ-ның мемлекеттік тілде әзірлеу жұмыстарын жандандыру және оқу үрдісінде электрондық оқу 

басылымдарын енгізу; 

- өндірістік және зерттеу тәжірибесінен өту және одан әрі жұмысқа орналасу бойынша шаруашылық 

субъектілерімен келісім-шарт жасау; 

- еліміздің және шетелдердің жетекші жоғары оқу орындарында ПОҚ біліктілігін арттыру, 

академиялық ұтқырлық бағдарламаларына белсенді қатысу; 

- қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу жұмыстарын алуға ҚР Білім және ғылым министрлігі 

жариялаған конкурстарға белсенді қатысу; 

- қазіргі заманғы оқу жабдықтарын жоспарлы сатып алуды уақытында өткізу. 

6. ББ іске асыру жоспарының іс-шаралар тізбесі 

№ 

п/п 

Іс-шара Іске асыру мерзімі 

1 Әлеуетті жұмыс берушілердің пікірін ескере отырып, білім беру 

бағдарламасын жетілдіру және жақсарту 

2019-2021 ж.ж. 

2 Монографиялар, оқу құралдары мен әдістемелік ұсынымдарды басып 

шығару жоспарын жасау және уақытында орындау. 

2019-2021 ж.ж. 

3 Осындай білім беру бағдарламаларын іске асыратын отандық және 

шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты кеңейту және 

тәжірибе алмасу бойынша жұмысты жандандыру. Білім алушылардың 

сыртқы және ішкі ұтқырлығы үшін жағдай жасау. Академиялық 

ұтқырлықты жүзеге асыруға мүдделі жақын және алыс шетелдердегі 

шетелдік әріптестерді іздеу тізімін кеңейту. 

2019-2021 ж.ж. 

4 Бірлескен ғылыми жобалар арқылы оқытушылардың, білім 

алушылардың академиялық ұтқырлығы, шетелдік профессорларды 

шақыру арқылы қазақстандық, ресейлік жоғары оқу орындарымен және 

алыс шетелдердің жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты 
кеңейту. 

2019-2021 ж.ж. 

5 Шетел тілін меңгерген ПОҚ санын арттыру. 2019-2021 ж.ж. 

6 ҚР БҒМ гранттық және бағдарламалық - мақсатты қаржыландыру 

конкурстарына қатысу үшін, сондай-ақ кәсіпорындар мен шаруашылық 

субъектілерінің тапсырысы бойынша орындалатын ғылыми жобаларды 

басым ғылыми бағыттар бойынша дайындау. 

2019-2021 ж.ж. 

7 Импакт-факторлы басылымдарда, Thomson Reuters және Scopus 

халықаралық базаларында жариялау мақсатында ғылыми мақалаларды 

дайындау бойынша жұмысты жандандыру, сондай-ақ патенттер алу 

2019-2021 ж.ж. 

8 Аралық мамандандырылған аккредиттеуден өту ОП 7М04101 Қаржы 2021 ж. 

9 Магистранттарды халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияларға дайындау және қатысу 

2019-2021 ж.ж. 

10 Білім алушылардың ғылыми-зерттеу және өндірістік практикадан өтуі 

үшін бейінді кәсіпорындармен шарттар жасасу. 

2019-2021 ж.ж. 

11 Түлектердің жұмысқа орналасуына тұрақты мониторинг жүргізу. 2019-2021 ж.ж. 

12 Оқу аудиторияларын қазіргі заманғы жабдықтармен жабдықтау 2019-2021 ж.ж. 

 

7. ББ даму жоспарын іске асыру тетігі 

ЖОО түлектері арасында кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жүргізу негізінде магистранттардың санын 

арттыру бойынша мақсатты жұмыстар жүргізу. ПОҚ және кафедра қызметкерлерінің сапалы білім беру 
бағдарламасын жүзеге асыру үшін жыл сайын Жұмыс берушілердің тікелей қатысуымен элективті пәндер 

каталогын әзірлеу жүргізіледі. Кафедраның ПОҚ-ның оқу үрдісіне жаңа инновациялық оқыту технологияларын 

және ғылыми жұмыстарын енгізу жүзеге асырылады. Еліміздің батыс өңірінің шаруашылық субъектілерінің әр 

түрлі салаларының жұмыс берушілерін тарта отырып, жыл сайынғы "түлектер жәрмеңкесін" ұйымдастыру 

және өткізу жолымен білім беру бағдарламасының жұмысқа орналасқан түлектерінің жоғары үлесін 

қамтамасыз ету. 



1. Паспорт плана развития образовательной программы 

7М04101 Финансы на 2019-2021 года 

 
1 

 
Основания для разработки  

плана развития ОП 

- Стратегия и тематика плана ОП в соответствии с 
образовательной политикой Республики Казахстан. 

- Стратегический план развития ЗКИТУ. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Основные разработчики плана 

развития ОП 

Зав. кафедры к.э.н., доцент Ким А.А. и ППС кафедры учет и 

финансы 

Работодатели:  

Заместитель директора филиала АО «АТФ Банк»  в  г. Уральск - 

Мендыбаев Н.А. 

Первый заместитель директора АО «Интергаз Центральная Азия» 

филиала «Управление магистральных газопроводов «Уральск»» -                                             

Хафизов Ә.Ғ 

Заместитель директора Коммунального государственного 

учреждения 
«Территориальный центр социального обслуживания 

 пенсионеров и инвалидов отдела занятости и социальных 

программ»  - Молдагалиев А.С. 

 

3 

Сроки реализации плана 

развития ОП 

2019-2021 г.г. 

 

 

 

4 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации плана развития ОП 

Подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных 

магистров экономических наук (научно-педагогическое 

направление) для вузов, научных организаций, колледжей, 

обладающих углубленной научно-педагогической и 

исследовательской подготовкой и магистров экономики 

(профильное направление) для отраслей экономики, сферы услуг 

и бизнеса, обладающих углубленной профессиональной 

подготовкой 

 

2. Аналитическое обоснование программы 

Сведения об образовательной программе 

Содержание образовательной программы устанавливаются следующими документами: 

 

1. Лицензия на ведение образовательной программы №KZ70LAA00005828, срок действия – 

бессрочный, дата выдачи 30.09.2015 года, приказ ККСОН МОН РК № 1272 от 23 сентября 2015 года, 

приложение №051 ОТ 11 сентября 2018 года. 

2. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования (утвержден приказом 

МОН РК октября 2018 г №604); 

Учебные планы разрабатываются в двух формах: индивидуальные учебные планы (ИУП)и рабочие 

учебные планы (РУП). По всем дисциплинам разрабатываются рабочие учебные программы (силлабусы) 

 

3. Основные цели и задачи плана развития образовательной программы 
Целю ОП является реализация образования, основанного на компетентностном подходе, полиязычии и 

использовании инновационных технологий обучения, направленного на подготовку 

высококвалифицированных магистров, конкурентоспособных на рынке труда, способных решать 

профессиональные задачи в организационно-управленческой, производственно-управленческой, аналитической 

деятельности, обладающих углубленной профессиональной подготовкой, практическими навыками и 

лидерскими качествами, способных к самостоятельному мышлению и обеспечению прогрессивного социально-

экономического и культурного развития общества. 

При составлении плана развития ОП учитывается обеспеченность всеми необходимыми ресурсами для 

ее реализации. 

Образовательная программа 7М04101 «Финансы»  имеет задачи: 

1) при профильной подготовке:  
-  подготовка специалистов новой формации, обладающих широкими концептуальными  знаниями  в 

области экономики и бизнеса, свободно владеющих государственным, русским и иностранным языками, 

инициативных, адаптивных к меняющимся требованиям рынка труда и современных технологий, умеющих 

работать как индивидуально, так и в команде;   

-  углубление теоретической и практической индивидуальной подготовки магистрантов, обеспечение 

условий для получения обучающимися полноценного и качественного  многостороннего  образования, 

достижения ими профессиональной компетентности;   

-   освоение  магистрантами  наиболее  важных  и  устойчивых  знаний, обеспечивающих  высокий  

уровень  интеллектуального  развития, овладение нравственными, этическими и правовыми нормами, 

культурой мышления, развитие творческого потенциала, инициативы и новаторства;   

- приобретение навыков организации и проведения научных исследований;      
- создание условий для мобильного и гибкого планирования учебного процесса, установления 

междисциплинарных эквивалентов  содержания образования, оптимального соотношения аудиторной и 

самостоятельной работы.    



2) при научной и педагогической подготовке:  

- выбор магистрантами индивидуальной траектории образования по современным направлениям 
экономики;  

- углубление теоретической и практической подготовки в избранном направлении науки и 

педагогической деятельности;  

-  выработка способности к самосовершенствованию и саморазвитию, потребности и навыков 

самостоятельного творческого овладения новыми знаниями в течение всей их активной жизнедеятельности;  

- подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, в том числе и культуры 

профессионального общения, имеющих гражданскую позицию, способных формулировать и решать 

современные научные и практические проблемы;  

- преподавание в вузах, осуществление исследовательской и управленческой деятельности;  

- приобретение навыков организации и проведение научных исследований, получения необходимого 

задела для продолжения научной работы в докторантуре;  
- получение необходимого минимума знаний в области вузовской педагогики и психологии, а также 

опыта преподавания в вузе. 

 

4. Ожидаемые конечные результаты  выполнения плана развития ОП 

Конечные результаты выполнения плана развития ОП 7М04101 Финансы:  

- повышение эффективности системы образования, непрерывного профессионального роста ППС 

кафедры; 

-модернизация кадрового, информационно-ресурсного, материально-технического потенциала; 

-повышение качества образования; 

-трудоустройство выпускников. 

 

5. Мероприятия по снижению влияния рисков для ОП 
На успешную реализацию образовательной программы могут отказать влияние различные виды рисков 

и как следствие разработаны предупредительные мероприятия по их снижению: 

- привлечение контингента магистрантов на основе  государственного гранта и  платно-договорной 

основе; 

- активизация работы ППС по разработке на государственном языке и внедрение в учебной процессе 

электронных учебных изданий; 

- заключение договоров с хозяйствующими субъектами по прохождению производственной и 

исследовательской практик и дальнейшего трудоустройства; 

- повышение квалификации ППС в ведущих вузах страны и зарубежья, активное участие в программах 

академической мобильности; 

- принятие активного участия в конкурсах, объявленных Министерством образовании и науки РК на 
получение, финансируемых научно-исследовательских работ; 

- своевременно проведение планового закупа современного учебного оборудования. 

 

6. Перечень мероприятий плана реализации ОП 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации 

1 Совершенствование и улучшение образовательной программы с 

учетом мнения потенциальных работодателей  

2019-2021 г.г. 

2 Составление и своевременное выполнение плана издания монографий, 

учебных пособий и методических рекомендаций. 

2019-2021 г.г. 

3 Активизация работы по расширению сотрудничества и обмену опытом 

с отечественными и зарубежными вузами, реализующими такие же 

образовательные   программы. Создание условий для внешней и 

внутренней мобильности обучающихся. Расширение списка поиска 
зарубежных партнеров в странах ближнего и дальнего зарубежья, 

заинтересованных в реализации академической мобильности. 

2019-2021 г.г. 

4 Расширение сотрудничества с казахстанскими, российскими вузами и 

вузами дальнего зарубежья, через академическую мобильность 

преподавателей, обучающихся, приглашение зарубежных профессоров, 

через совместные научные проекты. 

2019-2021 г.г. 

5 Увеличение числа ППС, владеющих иностранным языком. 2019-2021 г.г. 

6 Подготовка научных проектов по приоритетным научным 

направлениям - для участия в конкурсах на грантовое и программно-

целевое финансирование МОН РК, а также выполняемых по заказу 

предприятий и хозяйствующих субъектов. 

2019-2021 г.г. 

7 Активизация работы по подготовке научных статей с целью 

опубликования в изданиях с импакт-фактором, международных баз 

Thomson Reuters и Scopus, а также получение патентов 

2019-2021 г.г. 

8 Прохождение промежуточной специализированной аккредитации ОП 

7М04101 Финансы 

2021 г. 



 


