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1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу
ақпараттары
Кафедрадағы қабылдау сағаттары кеңес беру кестесіне
сәйкес жүргізіледі.
Кафедраның телефоны 67-36-43, ішкі 172, аудитория 511
2 Пән туралы деректер
«Қаржы» курсы экономикалық ғылымының маңызды
құраушысы – қаржы ғылымының ерекшеліктерін зерттейтін
базалық оқу пәні.
Курста қаржының негізгі аспектілері қарастырылады:
теориялық
негіздер,
ұйымдастыру
түрлері,
практикада
қолданылуы.
Курста қаржы түсінігі, функциялары, олардың басқа
экономикалық категориялармен байланысын, шаруашылық
өміріндегі басқару ерекшеліктері қарастырылып, қаржы
қатынастарының ұйымдастырылу әдістері мен түрлерінің,
қалыптасқан нарық экономиканы реттеу кезіндегі қаржы
қолданылуы механизмі көрсетілген.
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4 Пәннің мақсаты және міндеттері
Қойылған мақсатқа жетуге келесі міндеттерді шешу
қажет:
 қаржының
маңызын
және
функцияларын,
оның
қоғамның өндірісінде ролі, басқа қыин экономикалық
катергиялармен өзара байланысы және әрекеттігі, қаржылық
ресурстардың маңызы, қаржылық жүйесінің құрылымы және
құрамы, қаржылық саясатының ерекшілігі және қаржылық
жоспарлаудың,
басқару
және
бақылаудың,
құқықтық
қамтамасыздандыру механизмін зертте;

 мемлектетік қаржыны ұымдастыруда теориялық білімін
алу – табыс және шығыс, салық, мемлекеттік бюджет, несие;
 қаржының
актуальдық
проблемаларын
қарау
–
экономика қаржылық реттеуінің, қаржылық нарығының, өзара
экономикалық қызметі және сақтандыру қаржылық мезанизмін
аспектері және қаржы мен инфляцияның өзара байланысы.

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білу керек:
 бақылау мен тексеруді өткізу барысында заңдылықты;
 каржының
теориялык
негіздерін,
практикалық
қолданыды;
 Қазақстанда қаржылық бақылау мен аудиттың даму
мәселесі мен болашағын;
 Қазақстанның экономикалық жағдайында шетелдің оң
тәжірибелерін қолдану.
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер икемді болу керек:
 қаржылық
қарым-қатынастардың
түрлері
мен
қалыптарын ажырату;
 қаржылық механизмын қолдану;
 практикада қаржы бақылау, жоспарлау, уйымдастыру
саласында теориялық білімді колдану.
Студентке практикалық машықтарды икемденуі қажет:
 қаржы жоспарын құрастыру;
 салықтарды есептеу;
- инфляция деңгейді есептеу.
6 Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру
кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:
- Макроэкономика;
- Экономикалық теория;
- Ақша, Несие, Банктер.
7 Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және
дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:
- Салық және салық салу;
- «Қаржы менеджменті»,
- Қаржы нарығы және делдалдары.
- Корпоративтік қаржылар.

8 Пәнің тақырыптық жоспары
8.1 5В050900 «Қаржы» мамандығының орта кәсіби білім
негізінде, күндізгі оқу түрінде, 2012 жылы түскен
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚЖОСПАРЫ
№
Тақырыптың атауы
Сағат көлімі
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1 Қоғамдық
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1
6
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және ролі
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1
6
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2
1
6
механизмі
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2
1
6
субъектілердің қаржысы
5 Мемлекет қаржысының жалпы
2
1
6
сипаттамасы
6 Салықтар және салық жүйесін
2
1
6
ұйымдастыру
7 Мемлекеттік бюджет
2
1
6
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несие
және
2
1
6
мемлекеттік борыш
1 Үй
шаруашылықтарының
2
1
6
0 қаржысы
1 Сақтандыру
2
1
6
1
1 Экономиканы
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9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Қаржы» курсы экономикалық ғылымның маңызды
бөліктерінің бірі – базалық оқу пәні болып табылады. Қаржы
туралы ғылымның ерекшеліктері зерделетін «Қаржы» –
арнаулы пән және оның мақсат – қаржы категорияларының,
ұғымдарын, терминдерін, оның сыныптамасын, әлеуметтікэкономикалық
үдерістегі маңызы мен орнын игеруде
студенттердің теориялық және практикалық даярлығын
қамтамасыз етуі; мыналар пәннің міндеттері болып табылады:
қаржының табиғатың, олардың жұмыс істеу ерекшеліктерін,
қоғамдық өндірісті тиімді дамытуда категориялар механизмінің
мүмкіндіктерін
зерделеу,
қаржыны
ұйымдастыру
нысандарының өзара байланысы мен өзара іс-әрекетін және
қоғамдның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақтылы
жағдайларында оларды қолдаудың әдістерін түсінуге жету.

10 Курстыңтың компоненттері
10.1 Дәріс сабақтарына арналған тақырыптары
1 Тақырып Қаржының қоғамдық қайта өндірістегі
рөлі, қызметі және маңызы
Қаржының қызметтері. Қоғамдық қайта өндірістегі
экономикалық категорияның рөлі мен қызметтерінің қарамақайшылығы.
2 Тақырып Қаржылық жүйесін ұйымдастыру
Қаржылық қатынастар объектілерін жалпы маңыздылығын
анықтайтын қаржылық жүйенің бөліктері мен бөлшектері.
Қаржылық жүйенің негізгі принциптері.
3 Тақырып Қаржы саясаты мен қаржы механизмі
Қаржы саясатының принциптері мен тапсырмалары және
мақсаттары. Экономикалық механизмдегі қаржылық механизм
мазмұны және оның құрылымы. Қаржылық жоспарлаудың
кезеңдері, әдісиері және принциптері. Қаржылық-құқықтық
актілер және оның түрлері.
Қаржылық бақылаудың классификациясы. Аудит және
оның ерекшеліктері, тапсырмалары, ұйымдастыру, тиімділігі.
Қаржылық бақылаудың органдары, олардың құқықтары мен
міндеттері.
4 Тақырып Шаруашылық жүргізуші субъектілердің
қаржысы
Меншік формасының түрлеріне байланысты шаруашылық
органдар
қызметінің
ұйымдастырушылық-құқықтық
аспектілері.
Меншікті қайта ұйымдастырудың қаржылық аспектілері:
мемлекеттендіру, приватизациялау, қайта құру. Коммерциялық
емес қызметтің мінездемесі және оның түрлері.
5
Тақырып
Мемлекет
қаржысының
жалпы
сипаттамасы
Мемлекеттік қаржылар түсінігі және олардың қаржылық
қарым-қатынастар жүйесіндегі орны мен рөлі.
Нарықтық шаруашылықтағы мемлекеттік қаржылар.
Мемлекеттік кірістер түсінігі.
Кірістер диалектикасы. Бірінші және соңғы мемлекеттік
кірістер.
Мемлекеттік
шығындар
жүйесі
және
оның

ұйымдастырудың
принциптері.
Мемлекеттік
классификациясы.
Ғылыми-техникалық прогресті қаржыландыру.

шығыстар

6
Тақырып
Салықтар
және
салық
жүйесін
ұйымдастыру
Салықтардың эволюциясы және мемлекеттің дамуына
байланысты қызметтері мен Қазақстанның салықтық жүйесі.
Салықтық қызмет.
Қазақстан Республикасындағы салық
түрлері. Салық кодексі.
7 Тақырып Мемлекеттік бюджет
Қаржылық
жүйедегі
негізгі
құраушысы
ретіндегі
мемлекеттік бюджет және оның қызметтері. Мемлекеттік
бюджет шығыстары, оның құрамы мен құрылымы. Бюджеттік
классификация.
Қазақстан
Республикасының
бюджеттік
кодексі. Бюджеттік жүйені құрудың принциптері. Қазақстан
Республикасы бюджет жүйесінің құрамы.
8 Тақырып Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар
Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлардың маңызы мен
қажеттілігі. Бюджеттен тыс қорлардың классификациясы.
Мемлекттік
жинақтық
зейнетақылық
қор.
Әлеуметтік
сақтандыру қоры. Экономикалық бағыттағы бюджеттен тыс
қорлар. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры және
тұрақты экономикалық даму мен мемлекеттің қаржы
жүйесіндегі рөлі.
9 Тақырып Мемлекеттік несие және мемлекеттік
қарыз
Мемлекеттік
кредиттің
маңызы
мен
мағынасы.
Мемлекеттік кредиттің қызметтері. Мемлекеттік кредиттің
түрлері, формалары және әдістері. Мемлекеттік қарыздың
түсінігі және оның түрлері. Мемлекеттік қарызды басқару.
Сыртқы мемлекеттік қарыз.
10 Тақырып Үй шаруашылықтарының қаржысы
Экономикалық
қызмет
субъектісі
ретіндегі
үй
шаруашылығы. Үй шаруашылығы қаржыларының маңызы және
қызметтерінің мазмұны. Халық өмірінің деңгейін мемлекеттік
реттеу. Өмір сүру минимумы және тұтынушылық себеттің құны
және оны анықтау тәсілдері. Азаматтардың кәсіпкерлік қызметі
және оның түрлері. Кәсіпкерлік қызметтен түсетін түсімдерді
бөлу.

11 Тақырып Сақтандыру
Сақтандырудың экономикалық маңызы және оның қызмет
ету сфералары. Қаржы мен сақтандыру категорияларының
жалпы сызбалары. Әлеуметтік сақтандыру қорлары, қалыптасу
принциптері, өзара байланысы, оны қолдану мен қалыптастыру
мәселелері. Жеке және заттық сақтандыру ерекшеліктері және
оның экономикалық маңызы мен қызметтері. Жеке және
заттық сақтандырудың классификациясы. Сақтандыру ісі:
негізгі
түсінігі
мен
терминдері.
Жеке
және
заттық
сақтандыруды
басқаруды
ұйымдастыру.
Сақтандыруды
бақылау. Қазақстандағы сақтандыру нарығының дамуы.
12 Тақырып Экономиканы мемлекеттік қаржылық
реттеу
Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің түсінігі
және оның қажеттілігі.
Экономиканы қаржылық реттеудің классификациясы.
Макроэкономикалық тепе-теңдігі және оны қамтамасыз етудегі
қаржының рөлі. Баланстандырылған бюджет салықтары мен
шығыстардың мультипликаторы. Салықтың нарықтық тепетеңдікке әсері. Лаффер қисығы. Лоренц қисығы.
13 Тақырып Қаржы нарығы
Ақшалы-қаржылық қатынастардағы спецификалық сфера
ретіндегі - қаржы нарығы. Қаржылық ресурстарды бөлу мен
мобилизациялаудағы қаржы нарығының рөлі. Бағалы қағаздар
нарығы. Қорлар нарығы. Бағалы қағаз түрлері және олардың
қысқаша мінездемесі. Бағалы қағаздарды шығару және бағалы
қағаздар айналымы. Қор биржасы және оның қызметін
ұйымдастыру. Қор нарығының индикаторлары.
14 Тақырып Сыртқы экономикалық байланыстар
жүйесіндегі қаржы
Сыртқы экономикалық қызмет түрлері және олардың
қысқаша мінездемесі. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу
әдістері мен формалары. Тікелей және жанама әдістер.
Валюталық курс. Кедендік және салықтық реттеу. Елдің төлем
балансы. Қазақстанның төлем балансының құрылымы және
оның ерекшеліктері мен динамикасы.
15 Тақырып Қаржы және инфляция
Инфляцияға
әсер
ету
факторлары.
Қаржы
мен
инфляцияның өзара байланысы мен өзара әрекеттестігі.
Инфляция
түрлері
мен
типтері.
Ұсыныс
инфляциясы
( өндірушілер) мен сұраныс инфляциясы ( тұтынушылар)

ерекшеліктері.
Инфляцияның
әлеуметтік-экономикалық
нәтижелері.
Қазақстандағы
инфляция
ерекшеліктері.
Адаптациялық саясат шаралар. Мемлекеттің антиинфляциялық
саясаты.
Сыртқы
экономикалық
қызмет
сферасындағы
салықтық және бюджеттік саясат.
10.2 Тәжирібелік сабақтардың тізімі
1 Тақырып Қаржының қоғамдық қайта өндірістегі
рөлі, қызметі және маңызы
Қаржының қызметтері. Қоғамдық қайта өндірістегі
экономикалық категорияның рөлі мен қызметтерінің қарамақайшылығы.[1]
2 Тақырып Қаржылық жүйесін ұйымдастыру
Сабақ
Қаржылық
қатынастар
объектілерін
жалпы
маңыздылығын анықтайтын қаржылық жүйенің бөліктері мен
бөлшектері. Қаржылық жүйенің негізгі принциптері. [2]
3 Тақырып Қаржы саясаты мен қаржы механизмі
Қаржы саясатының принциптері мен тапсырмалары және
мақсаттары. Экономикалық механизмдегі қаржылық механизм
мазмұны және оның құрылымы. Қаржылық жоспарлаудың
кезеңдері, әдісиері және принциптері. [3]
4 Тақырып Шаруашылық жүргізуші субъектілердің
қаржысы
Меншік формасының түрлеріне байланысты шаруашылық
органдар
қызметінің
ұйымдастырушылық-құқықтық
аспектілері.
Меншікті қайта ұйымдастырудың қаржылық аспектілері:
мемлекеттендіру, приватизациялау, қайта құру. Коммерциялық
емес қызметтің мінездемесі және оның түрлері. [1, 2, 3]
5
Тақырып
Мемлекет
қаржысының
жалпы
сипаттамасы
Мемлекеттік қаржылар түсінігі және олардың қаржылық
қарым-қатынастар жүйесіндегі орны мен рөлі. Нарықтық
шаруашылықтағы мемлекеттік қаржылар. Мемлекеттік кірістер
түсінігі. [5]
6
Тақырып
ұйымдастыру

Салықтар

және

салық

жүйесін

Салықтардың эволюциясы және мемлекеттің дамуына
байланысты қызметтері мен Қазақстанның салықтық жүйесі.
Салықтық қызмет.
Қазақстан Республикасындағы салық
түрлері. [8]
7 Тақырып Мемлекеттік бюджет
Қаржылық
жүйедегі
негізгі
құраушысы
ретіндегі
мемлекеттік бюджет және оның қызметтері. Мемлекеттік
бюджет шығыстары, оның құрамы мен құрылымы. Бюджеттік
классификация.
Қазақстан
Республикасының
бюджеттік
кодексі. [9]
8 Тақырып Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар
Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлардың маңызы мен
қажеттілігі. Бюджеттен тыс қорлардың классификациясы.
Мемлекттік
жинақтық
зейнетақылық
қор.
Әлеуметтік
сақтандыру қоры. Экономикалық бағыттағы бюджеттен тыс
қорлар. [1]
9 Тақырып Мемлекеттік несие және мемлекеттік
қарыз
Мемлекеттік
кредиттің
маңызы
мен
мағынасы.
Мемлекеттік кредиттің қызметтері. Мемлекеттік кредиттің
түрлері, формалары және әдістері. Мемлекеттік қарыздың
түсінігі және оның түрлері. Мемлекеттік қарызды басқару.
Сыртқы мемлекеттік қарыз.[1]
10 Тақырып Үй шаруашылықтарының қаржысы
Экономикалық
қызмет
субъектісі
ретіндегі
үй
шаруашылығы. Үй шаруашылығы қаржыларының маңызы және
қызметтерінің мазмұны. Халық өмірінің деңгейін мемлекеттік
реттеу. Өмір сүру минимумы және тұтынушылық себеттің құны
және оны анықтау тәсілдері. [3]
11 Тақырып Сақтандыру
Сақтандырудың экономикалық маңызы және оның қызмет
ету сфералары. Қаржы мен сақтандыру категорияларының
жалпы сызбалары. Әлеуметтік сақтандыру қорлары, қалыптасу
принциптері, өзара байланысы, оны қолдану мен қалыптастыру
мәселелері. Жеке және заттық сақтандыру ерекшеліктері және
оның экономикалық маңызы мен қызметтері. Жеке және
заттық сақтандырудың классификациясы. [6]
12 Тақырып Экономиканы мемлекеттік қаржылық
реттеу

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің түсінігі
және оның қажеттілігі. Экономиканы қаржылық реттеудің
классификациясы. Макроэкономикалық тепе-теңдігі және оны
қамтамасыз етудегі қаржының рөлі. Баланстандырылған
бюджет салықтары мен шығыстардың мультипликаторы. [1,
10]
13 Тақырып Қаржы нарығы
Ақшалы-қаржылық қатынастардағы спецификалық сфера
ретіндегі - қаржы нарығы. Қаржылық ресурстарды бөлу мен
мобилизациялаудағы қаржы нарығының рөлі. Бағалы қағаздар
нарығы. Қорлар нарығы. Бағалы қағаз түрлері және олардың
қысқаша мінездемесі. Бағалы қағаздарды шығару және бағалы
қағаздар айналымы. [2]
14 Тақырып Сыртқы экономикалық байланыстар
жүйесіндегі қаржы
Сыртқы экономикалық қызмет түрлері және олардың
қысқаша мінездемесі. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу
әдістері мен формалары. Тікелей және жанама әдістер. [9]
15 Тақырып Қаржы және инфляция
Инфляцияға
әсер
ету
факторлары.
Қаржы
мен
инфляцияның өзара байланысы мен өзара әрекеттестігі.
Инфляция
түрлері
мен
типтері.
Ұсыныс
инфляциясы
(өндірушілер) мен сұраныс инфляциясы (тұтынушылар)
ерекшеліктері. [8]

10.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны
10.3.1 5В050900 «Қаржы», мамандығының орта кәсіби білім
негізінде, күндізгі оқу түрінде, 2012 жылы түскен
СӨЖ түрі
Дәріс
сабақтарына
дайындалу
Практикалық,
сабақтарына дайындалу
(сабақтың
тақырыбы
бойынша
материалды
меңгеру,
тапсырмаларды
шешу
және т.б.)
Аудиториялық сабақтың
мазмұнына
кірмеген
материалды меңгеру
Семестірлік
тапсырмаларды
орындау (КЖ)
Бақылау
шараларына
дайындау
Барлығы

Есеп беру
формасы

Бақылау түрі

Сағат
көлемі

Сабаққа қатысу

14

Жұмыс
дәптері

Сабаққа қатысу,
ауызша сұрақтау

14

Конспект

Конспекті тексеру

9

СТ қорғау
МБ1, МБ2, бақылау
жұмысы, тестілеу

36

Курстық
жұмыс

17
90

10.3.2 СӨЖ тақырыптардың мазмұны
1 Тақырып Қаржының қоғамдық қайта өндірістегі
рөлі, қызметі және маңызы
Қаржының қызметтері. Қоғамдық қайта өндірістегі
экономикалық категорияның рөлі мен қызметтерінің қарамақайшылығы. [1]
2 Тақырып Қаржылық жүйесін ұйымдастыру
Сабақ
Қаржылық
қатынастар
объектілерін
жалпы
маңыздылығын анықтайтын қаржылық жүйенің бөліктері мен
бөлшектері. [2]
3 Тақырып Қаржы саясаты мен қаржы механизмі
Экономикалық механизмдегі қаржылық механизм мазмұны
және оның құрылымы. Қаржылық жоспарлаудың кезеңдері,
әдісиері және принциптері.
4 Тақырып Шаруашылық жүргізуші субъектілердің

қаржысы
Меншікті қайта ұйымдастырудың қаржылық аспектілері:
мемлекеттендіру, приватизациялау, қайта құру. Коммерциялық
емес қызметтің мінездемесі және оның түрлері. [3]
5
Тақырып
Мемлекет
қаржысының
жалпы
сипаттамасы
Мемлекеттік қаржылар түсінігі және олардың қаржылық
қарым-қатынастар жүйесіндегі орны мен рөлі. Нарықтық
шаруашылықтағы мемлекеттік қаржылар. [5]
6
Тақырып
Салықтар
және
салық
жүйесін
ұйымдастыру
Қазақстан Республикасындағы салық түрлері. [8]
7 Тақырып Мемлекеттік бюджет
Мемлекеттік бюджет шығыстары, оның
құрылымы.
Бюджеттік
классификация.
Республикасының бюджеттік кодексі. [9]

құрамы мен
Қазақстан

8 Тақырып Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар
Мемлекттік жинақтық зейнетақылық қор. Әлеуметтік
сақтандыру қоры. Экономикалық бағыттағы бюджеттен тыс
қорлар. [1]
9 Тақырып Мемлекеттік несие және мемлекеттік
қарыз
Мемлекеттік кредиттің түрлері, формалары және әдістері.
Мемлекеттік қарыздың түсінігі және оның түрлері. [1]
10 Тақырып Үй шаруашылықтарының қаржысы
Үй
шаруашылығы
қаржыларының
маңызы
және
қызметтерінің мазмұны. Халық өмірінің деңгейін мемлекеттік
реттеу. [3]
11 Тақырып Сақтандыру
Қаржы
мен
сақтандыру
категорияларының
жалпы
сызбалары. Әлеуметтік сақтандыру қорлары, қалыптасу
принциптері, өзара байланысы, оны қолдану мен қалыптастыру
мәселелері. [6]
12 Тақырып Экономиканы мемлекеттік қаржылық
реттеу
Экономиканы қаржылық реттеудің классификациясы.
Макроэкономикалық тепе-теңдігі және оны қамтамасыз етудегі

қаржының рөлі. Баланстандырылған бюджет салықтары мен
шығыстардың мультипликаторы. [1, 10]
13 Тақырып Қаржы нарығы
Бағалы қағаздар нарығы. Қорлар нарығы. Бағалы қағаз
түрлері
және
олардың
қысқаша
мінездемесі.
Бағалы
қағаздарды шығару және бағалы қағаздар айналымы. [2]
14 Тақырып Сыртқы экономикалық байланыстар
жүйесіндегі қаржы
Сыртқы экономикалық қызметті реттеу әдістері мен
формалары. Тікелей және жанама әдістер. [9]
15 Тақырып Қаржы және инфляция
Ұсыныс
инфляциясы
(өндірушілер)
мен
инфляциясы (тұтынушылар) ерекшеліктері. [8]

сұраныс

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Қаржы» пәні
бойынша 5В050900 «Қаржы», мамандығының орта кәсіби білім негізінде, күндізгі оқу
нысанындағы студенттерге арналған
бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
Апталар
Апта ішіндегі максды балл
СӨЖ түрі/есеп беру
нысаны
Дәрістерге қатысу
Бақылау нысаны
және дайындалу
Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп беру
нысаны
Практикалық
сабақтарға қатысу
Бақылау нысаны
және дайындалу
Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп беру
нысаны
Курстық жұмысты
Бақылау нысаны
орындау

Материалды
өздігінен меңгеру

Пән тақырыптары
бойынша білімді
бақылау

Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп беру
нысаны
Бақылау нысаны
Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп беру
нысаны
Бақылау нысаны
Макс.балл

1
6
ДҮТ
1,2
Қ
2
ПҮТ
1,2
Қ

2
6
ДҮТ
3,4
Қ
2
ПҮТ
3,4
Қ

4

4

ӨОҮТ1
,2
АС
-

ӨОҮТ
3,4
АС
-

-

-

Апталар

9

10

Апта ішіндегі максды балл

1 рейтинг
3
17

Қ

4
13
ДҮТ
7,8
Қ
2
ПҮТ
7,8
Қ

5
17
ДҮТ
1,2
Қ
2
ПҮТ
1,2
Қ

6
12
ДҮТ
3,4
Қ
2
ПҮТ
3,4
Қ

4

4

4

4

ДҮТ 5,6
Қ
2
ПҮТ 5,6

ӨОҮТ
5,6
АС
6

7
17

Қ
2
ПҮТ
5,6
Қ

8
12
ДҮТ
7,8
Қ
2
ПҮТ
7,8
Қ

4

4

ДҮТ 5,6

КЖБ1

КЖБ2

Т

Т

4
ӨОҮТ
7,8
АС
3

ӨОҮТ
1,2
АС
6

ӨОҮТ
3,4
АС
6

4
ӨОҮТ
5,6
АС
4

КТ

КТ

КТ

Т

Т

Т

5

Барлығы
100
16

32

8

31
6
13

-

5

-

3

11

12

13

14

15

Барлығы

19

13

20

13

6

100

ДҮТ 14

ДҮТ 914

2 рейтинг

Дәрістерге қатысу
және дайындалу

Практикалық
сабақтарға қатысу
және дайындалу

Курстық жұмысты
орындау

Материалды
өздігінен меңгеру

Пән тақырыптары
бойынша білімді
бақылау

17

12

СӨЖ түрі/есеп беру
нысаны

ДҮТ 9

ДҮТ
10

ДҮТ 11

ДҮТ 12

ДҮТ
13

Бақылау нысаны

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

14

Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп беру
нысаны

2

2

2

ПҮТ 11

ПҮТ 12

Қ

Қ

2
ПҮТ
13
Қ

2
ПҮТ
14
Қ

2
ПҮТ 914
Қ

28

4

4

4

4

4

Бақылау нысаны

Қ

2
ПҮТ
10
Қ

Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп беру
нысаны
Бақылау нысаны

4

4

Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп беру
нысаны
Бақылау нысаны
Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп беру
нысаны

ПҮТ 9

КЖБ3

КЖ,К,Қ

КЖ Р

4

4

4

Т
ӨОҮТ 9
АС
3

ӨОҮ
Т 10
АС
6

Т
ӨОҮТ
11
АС
5

ӨОҮТ
12
АС
7

Т
ӨОҮТ
13
АС
6

КТ

КТ

КТ

Бақылау нысаны

Т

Т

Т

Макс.балл

4

-

4

-

4

12
ӨОҮТ
14
АС
7

34
-

12
-

-

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне
қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертхҮТ – №1
зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы; Д – рұқсат қағазы; Е – есеп; 1ЗҚ – №1
зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1,2,3 – курстық жұмыстың бөлімдері, КЖ,К,Қ– курстық
жұмыстың кірісіпесі, қорытындысы, КЖ,Р– курстық жұмысты рәсімдеу.
Кафедра меңгерушісі __________ Н. С. Кафтункина 201__ ж. «____» _______
(қолы)
(А.Ж.Т.)
20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

11 Курстын саясаты
Сабақ кестесіне байланысты СӨЖ орындау мерзімі өзгеруі мүмкін.
Егер сіздер сабаққа кешікпей қатысатын болсаңыздар, барлық сабаққа
белсенді дайындалсаңыздар, барлық тапсырмаларды мерзімінде, сапалы түрде
орындасаңыздар, сонда ғана ең жоғарғы ұпайға ие боласыздар.
Бақылау шараларының кестесін немесе сабақ ережесін бұзсаңыздар,
сондай-ақ сабаққа кешігіп келсеңіздер жаза беріледі, яғни ұпай саныңыз
төмендейтін болады.
Оқу үрдісінде сабаққа қатысуларыңыз керек. Сабаққа белсенді, дайын
болуларыңыз шарт, топпен бірге берілген жұмысты талдай білулеріңіз керек.
Сіздердің тәжірибелік сабақтарыңыз сауалнама түрінде өтеді, топтық
жұмысқа қатысуларыңыз шарт. Егер сіздер сабаққа дайындалмасаңыздар, онда
тек қана сіздердің қатысуларыңыз ғана бағаланады.
Сабақты босатқанда және сабаққа дайындалмағанда ұпай 0-ге тең болады.
Егер сіздер сабаққа келмесеңіздер немесе себепті жағдай бойынша
бақылау шараларына қатыса алмасаңыздар сіздерге жеке жұмыс жасау
мүмкіндігі беріледі және белгіленген уақытта қосымша сабақ өткізіледі.
Бірінші және екінші аралық бақылау өткен тақырыптар бойынша тестілік
тапсырмаларды қамтиды. Ол 100 ұпаймен бағаланады.
Бірінші және екінші аралық бақылау өткен тақырыптар бойынша тестілік
тапсырмаларды қамтиды. Ол 100 ұпаймен бағаланады. Ол келесі формула
бойынша анықталады:
Пән бойынша Ағымды үлгерім (АҮ) және Межелік бақылау (АБ)
қорытынды бойынша рейтинг қойылады:
Р1(2) = АҮ1(2)*0,7 +МБ1(2)*0,3
мұндағы, Р1 – бірінші рейтинг,
Р2 – екінші рейтинг,
АҮ1 – семестрдің бірінші бөлімінің Ағымды үлгерімі,
АҮ2 – семестрдің екінші бөлімінің Ағымды үлгерімі,
АБ 1 – бірінші Аралық бақылау,
АБ 2 - екінші Аралық бақылау
Егер Сіз АБ өтпесеніз және АБ бойынша 50 баллдан төмен алсаныз
Рейтинг қойылмайды.
Осы жағдайда декан индивидуалды АБ тапсыратын уақыт мерзімін
береді.
Семестр бойынша Жіберу рейтинг (ЖР) бағасы осылай табылады
ЖР = (Р1 + Р2)*0,7/2+КЖ*0,3
Курстың соңында сіздің дайындығыңыз емтиханды тапсыру кезінде

бағаланады. Емтихан тест түрінде өткізіледі. Емтиханнан алатын ең жоғарғы
ұпай саны 100, ал ең төменгі, минималды ұпай саны 50. Егер сіздер емтиханда
қанағатсыз баға алсаңыздар (50 ұпайдан төмен), онда рейтинг қорытындысы
бойынша мәлімет тізіміне «қанағатсыз» деген баға қойылады.
«Қаржы» пәні бойынша оқу кестесіне сәйкес курстық жұмыс
жоспарланған. Курстық жұмысты орындау бойыншы ақпарат «Курстық
жұмысты орындаудың әдістемелік нұсқауларында» нақты көрсетілген. Курстық
жұмыс 100 ұпай шкаласымен бағаланады.
Пән бойынша қорытынды баға емтихан баллынан, Жіберу рейтинг
бағасынан және оған сәйкес салмақтық деңгейден қосылады, келесі
формуламен анықталады
Қ = ЖР *0,6 + ЕҚ*0,4
мұнда, Қ – қорытынды баға,
ЖР – Жіберу рейтингі,
ЕҚ – емтихан қорытындысы,
ЖРСД - Жіберу рейтингтің салмақтық дейгейгейі (0,6),
ҚБСД – қорытынды баллдардың салмақтық деңгейі (0,4)
мұндағы Е, КЖ – емтихан және курстық жұмысты қорғау нәтижесі,
максималды 100 ұпаймен бағаланады;
0,6; 0,4 – Университеттің Оқу кеңесімен бекітілген үлес
салмақтары.
Пән бойынша қортынды рейтинг (Р) кестеге сәйкес сандық эквивалентке,
әріптік және дәстүрлі бағаға аударылып, пән бойынша аттестациялау тізіміне
кіргізіледі және сынақ кітапшасына қортынды баға дәстүрлі түрде қойылады.
Емтиханда немесе сынақта ұпай 50-ден төмен болса, «қанағатсыз» немесе
«сынақталмаған» болып табылады.
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