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студенттеріне арналған «Құнды қағаздар нарығы»
пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының
негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылған 20_ж. «___»____________№_____
хаттама.
Н.С. Кафтункина 20__ ж. «____»

Кафедра меңгерушісі ______________
_______

Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен
мақұлданды 20_ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ________________А. Б. Темірғалиева
20_ ж. «_____»___________
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Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Кафедрадағы қабылдау сағаттары кеңес беру кестесіне
сәйкес жүргізіледі.
Кафедраның
телефоны
67-36-43,
ішкі
172,
511
аудиториясы.
2 Пән туралы деректер
«Қаржы» мамандығының студенттері үшін «Құнды қағаздар
нарығы» пәні таңдау бойынша пән болып табылады.
Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі жалпы экономика және саяси
жағдайындағы бағалы қағаздар нарығынын дамуы және реттелуі туралы
сұрақтар өте маңызды. Қор нарығының құрылымы, функциялары өзінің
ерекшеліктерін білдіреді.

Кредиттар саны

Семестр

Базалық білім

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

ОКБ
негізінде
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Студенттің өздік
Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарымжұмысының сағат
байланыс сағаттарының саны
саны
Бақылау
нысаны
барлығ
практи Зертхан студиял
Дәріс
жеке барлығы СОӨЖ
ы
ка
алық
ық

4

60

30

30

-

120

30

-

4 Пәннің мақсаты және міндеттері
Пәннің мақсаты – студенттерде бағалы қағаздар
нарығының ұйымдастырылу негіздері туралы білімдерін
қалыптастыру. Студенттер қазіргі ҚР қор нарығының
нормативті-заңнамалар
негізін
және
бағалы
қағаздар
нарығының қатысушылары қолданатын негізгі мағыналарымен
танысу міндетті. Осы курсты менгерген кезде, студенттер
бағалы қағаздарға сай ерекшеліктерімен, бағалы қағаздарды
шығару және орнату тәртібін, бағалы қағаздар нарығын
ұйымдастырылу негіздерін менгеру міндетті.
Пәннің міндеттері
Мұндай мақсаттарға жету үшін осы пәнді оқу барысында
келесі міндеттер қойылған:
- бағалы қағаз түсінігін және оның түрлерін ашу;
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Емтихан

- қор
нарығында
бағалы
қағаз
айналымының
ұйымдастырылуын оқу;
- қор нарығына қатысушарды және бағалы қағаздар
нарығында олардың қызметтерін қарастыру.

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде:
- биржадан тыс нарығының катировка кәсіпорын;
- бағалы
қағаздар
нарығының
кәсіптенген
қатынасушылардың өзін-өзі реттеитін ұйымдар;
- қор нарығында кәсіптенген қызметтін бас бағыттар;
бағалы қағаздар нарығында профессинальды қызметті
лицензияландыруының ретін жөнінде түсінік болу;
- бағалы қағаз дамуының мәселелері мен оларды шешу
жолдарын анықтауын;
- бағалы
қағаздар
шығарушылардың
қаржы
есептемесіне негізделген бағалы қағаздарды сенімділігінің
талдауың өткізуді студенттер дағды алуын;
бүкіл
кәсіпорынның
сенімділігің,
инвестордын
осы
кәсіпорынның бағалы қағаздарына салынған қаражаттың
қайтарып алу жағынан эмитенттін сенімділігі, және де
инвестордың анық бір бағалы қағаздан табыс алуының
кепілдіктерді сипаттайтын көрсеткіштермен таныстыруын
білу;
- ҚР бағалы қағаздардың айналымын реттеу туралы
- қор нарығының инфрақұрылымын реттеу туралы
- қор биржасының қызметін ұйымдастыру реттеу туралы
икемді болу;
- қор индекстерін және нарықтық индикаторларды
есептеу туралы;
- акциялардың құндық бағалауын жасау туралы;
- бағалы қағаздардың табыстылығын анықтау туралы;
- бағалы қағаздармен операцияларына салық салыну
шарты, және де салық салыну объекті, салық мөлшерлемесі,
оның төлеу реті мен уақыты туралы практикалық машықтарды
иемдену қажет.
6 Пререквизиттер.
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру
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кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:
- Қаржы – Қаржы нарығы
- Корпорация қаржысы – Корпорацияның инвестициялық
қызметі
- Салық және салық салыну – Бағалы қағазға салық салу
- Қаржы-банк статистикасы – Бағалы қағаздарды
санақтау
7 Постректвизиттрер
Пәннің постреквизиті:
- ҚР-ның қаржылық жүйесі дамуының актуалды мәселері – Бағалы
қағаздар нарығының даму мәселелері
- Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру – Бағалы
қағазға инвестицияларды салу

8 Тақырыптық жоспар
5В050900 «Қаржы» мамандығы күндізгі орта кәсіби
білім негізінде оқу нысаны 2011 ж.т.
№
р/
с

Тақырыптар атауы

1
1

2
Қазақстандағы
қор
нарығының
қалыптасуы
Бағалы қағаздар нарығын реттеу
Акциялар

2
3
4
5
6
7
8

Облигациялар
Мемлекеттік бағалы қағаздар
Туынды бағалы қағаздар
Қор нарығының инфрақұрылымы
Қор
биржасының
қызметін
ұйымдастыру
9 Қор индекстер және индикаторлар
БАРЛЫҒЫ

Сабақ түрлері бойынша
қарым –қатынастық сағаттар
саны
Дәріс практикалық
СӨЖ
3
4
5
14
2
2
14

4
4
4
4
4

2
4
14
4
4
4
4
4

2
30

2
30

12
120

2
4

14
14
14
12
12

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Бағалы қағаздар нарығында айналатын бағалы қағаздар
айналымын және олардың түсінігін анықтау, қор нарығында
бағалы қағаз айналымының ұйымдастырылуын оқу және қор

6

нарығына қатысушарды және бағалы қағаздар нарығында
олардың қызметтерін қарастыру сұрақтары қарстырылады
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10 Курс компоненттері
10.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
1 тақырып Қазақстандағы қор нарығының қалыптасуы
Мемлекет меншігін мемлекет иелігінен шығару мен
жекешелендіру.
Қазақстандағы
жекешелендіру
кезеңдері.
Меншікті сатудың негізгі формалары. Шағын жекешелендіру.
Жеке жобалар бойынша жекешелендіру Жекешелендірудің
шетелдік тәжірибелі.
Бағалы қағаздар нарығына анықтама. Бағалы қағаздар
нарығының қызметтері. Бағалы қағаздар нарығының құрамдас
бөліктері.
Бағалы қағаздар нарығының субъектілері мен объектілері.
Бағалы қағаздар нарығының эмитенттері мен инвесторлары.
Эмитенттердің
жіктелуі.
Инвесторлардың
жіктелуі.
Институционалды инвесторлар.
Бағалы қағаздар нарығының қызметтерінің құқықтық
негіздері.
2 тақырып Бағалы қағаздар нарығын реттеу
Бағалы қағаздар нарығын реттеудің мазмұны, мақсаты және
міндеттері. Оны реттеудің әдістері.
Қазақстанның бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу.
Бағалы қағаздар нарығын реттеу органдары.
Өзін-өзі
реттейтін
ұйымдар:
мәртебесі,
мүдделері,
жауапкершілік аясы, негізгі қызметтері, құқықтары, саясаты.
3 тақырып Акциялар
Акцияларға жалпы сипаттама. Акциялардың жіктеуі. Жай
және артықшылығы бар акциялар. Жай акциялардың Қазақстан
тәжрибесінде
қолдануының
әртүрлігі.
Артықшылығы
бар
акциялардың әртүрлігі.
Акцияларды
сатудың
тәртібі.
Акциялардың
міндетті
реквизиттері.
Акциялардың құндық бағасы. Акциялардың табыстылығы.
Акциялар бойынша дивиденттерді төлеудің көздері.
4 тақырып Облигациялар
Облигацияларға
жалпы
сипаттама.
Облигациялардың
акциялардан
айырмашылығы.
Қазақстан
республикасында
облигациялардың шығарылуынның құқықтық нормалары.
Облигациялардың жіктелуі. Облигациялық займдардың
шарттары. Облигация бойынша табыстарды төлеудін әдістері.

Табыстарды облигация бойынша купонды өтеу және өсімақыны
қоса есептеу жолымен төлеудің ерекшеліктері. Облигацияны
өтеудің әдістері. Олардың салыстырмалы сипаттамасы.
Облигацияның табыстылығы. Облигацияның табыстылығын
төлеудің көздері.
5 тақырып Мемлекеттік бағалы қағаздар
Мемлекеттік бағалы қағаздардың сипаты. Мемлекеттік
бағалы қағаздардың жіктелуі.
Қазақстан
Республикасында
мемлекеттік
бағалы
қағаздардың
түрлері.
Шығарылу
мақсаты
және
негізгі
қатысушылары.
МҚМ,
ҰЖО,
Қазақстандағы
евроноталар.
Қазақстан Республикасында мемлекеттік бағалы қағаздардың
шығарылу көлемі мен динамикасы.
Мемлекеттік бағалы қағаздардың табыстылығы.
6 тақырып Туынды бағалы қағаздар
Туынды бағалы қағаздардың жалпы сипаты. Туынды бағалы
қағаздардың түрлері. Опциондар, олардың сипаттамасы, түрлері.
Опцион бағасы. Опционды сату шарттары. Фьючерстер және
олардың
сипаты
мен
түрлері.
Фьючерстердің
бағасы.
Фьючерстерді сатудың шарттары. Фьючерстердің опциондардан
айырмашылығы.
Варанттар және олардың сипаты мен түрлері. Депазитарлық
қолхат. Туынды бағалы қағаздың басқа түрлері.
7 тақырып Қор нарығының инфрақұрылымы
Қор нарығы инфрақұрылымының туралы түсінігі. Қор нарық
инфрақұрылымының түрлері. Заңнамалық, техникалық және
институциональдық инфрақұрылым.
Қор нарығының жағдайың анықтайтын экономикалық
факторлардың жіктелуі. Нарыққа әсер етуші объективтік,
субъективтік және спекулятивтік факторлардың мазмұны.
Биржалық дағдырыс туралы түсінік және оның пайда болу
формалары.
Дағдырыстың пайда болуын тудыратын себептер.
8 тақырып Қор биржасының қызметін ұйымдастыру
Қор биржасының қызмет етуі мен қүрылуының мақсаты. Қор
биржасының қызметі. Қор биржасының қызметі бойынша
Қазақстан Республикасының іс әрекет ететін заңнамалар.
Қор биржасының акционерлер мен құрылтайшылардың
санаттары. Қор биржасының акционерлерінің құқықтары мен
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міндеттері. Қор биржасын басқару органдарының құрамы.
Биржалық кеңес және оның құрамы. Қор биржасының ревизиялық
комиссиясының ролі.
9 тақырып Қор индекстер және индекаторлар
Қор индекстерінің мәні. Биржа нарығының конъюктурасына
қор индекстерінің әсері. Қор индекстерінің есептеу әдістері. Орта
арифметикалық әдіс, орта геометрикалық әдіс, орта салмақты
арифметикалық әдіс.
Өнеркәсіптік, транспортық, коммуникациялық және жиынтық
Доу-Джонс индекстері.
НИККЕЙ және ТОПИКС индексі. АМЕХ, NASDAQ, NYSE
индекстері. S&P, VALUE LINE индекстері. DAX индексі.
Нарықтық
индекаторлар.
Қазақстан
қорлардың
индикаиорлары
10.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
1 тақырып Қазақстан Республикасында қор нарығының
қалыптасуы
1 Мемлекет меншігі мен жекешелендіру бағалы қағаздар
нарығын қалыптастырудың бірден-бір жолы
2 Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру кезендері
3 Бағалы қағаздар нарығы туралы түсінік
4 Бағалы қағаздар нарығының қызметтері
5 Бағалы қағаздар нарығының объектілері мен субъектілері
Ұсынылған әдебиет: [1,5].
2 тақырып Бағалы қағаздар нарығын реттеу
1 Бағалы қағаздар нарығын реттеудің түсінігі
2 Бағалы қағаздар нарығын реттеу түрлері
3 Қазақстандағы мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын
реттеу
4 Өзін-өзі реттеу ұйымдары
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [6,5].
3 тақырып Акциялар
1 Акциялардың жалпы сипаттамасы
2 Акциялардың жіктелуі
3 Акциялардың құндылық бағасы
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [1,2].
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4 тақырып Облигациялар
1 Облигациялардың жалпы сипаттамасы
2 Облигациялардың жіктелуі
3 Облигациялардың табыстылығы
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: 1,6].
5 тақырып Мемлекеттік бағалы қағаздар
1 Мемлекеттік бағалы қағаздарға жалпы сипаттама
2 Мемлекеттік бағалы қағаздардың жіктелуі
3 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бағалы
қағаздардың түрлері
4 Мемлекеттік бағалы қағаздардың табыстылығы
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: 1,11].
6 тақырып Туынды бағалы қағаздар
Туынды бағалы қағаздардың жалпы сипаттамасы
1 Туынды бағалы қағаздардың түрлері
2 Туынды бағалы қағаздардың бағасын анықтау
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [10, 11].
7 тақырып Қор нарығының инфрақұрылымы
1 Қор нарығы инфрақұрылымына жалпы сипаттамасы
2 Қор нарығының инфрақұрылымы туралы түсінік
3 Нарыққа әсер етуші объективтік, субъективтік және
спекулятивтік факторларының мазмұны
4 Биржалық дағдырыс туралы түсіні
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [6,5].
8 тақырып Қор биржасының қызметін ұйымдастыру
1 Қор биржасының қүрылу және қызмет ету мақсаты
2 Қор биржасының қызметі
3 Қор биржасындағы акционерлер мен қүрылтайшылардың
санаттары
4 Қор биржасын басқару органдарының құрамы
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [6,5].
9 тақырып Қор индекстер мен индекаторлар
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1 Қор индекстердің мәні
2 Қор индекстерді есептеу әдістері
3 Өнеркәсіптік,
транспортық,
коммуникациялық
және
жиынтық Доу-Джонс индекстері.
4 НИККЕЙ және ТОПИКС индексі. АМЕХ, NASDAQ, NYSE
индекстері. S&P, VALUE LINE индекстері. DAX индексі.
5 Нарықтық
индекаторлар.
Қазақстан
қорлардың
индикаиорлары.
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [6,5].

10.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны
СӨЖ сипаттамасы
5В050900 «Қаржы» мамандығы күндізгі орта кәсіби білім
негізінде оқу нысаны 2011 ж.т.

№

СӨЖ түрі

Есеп беру
нысаны

1

Дәріске дайындалу

2

Тәжірибелік
Оқұ
сабақтарға
дәптері
дайындалу, үй
жұмысты істеу
Аудиторлық
Конспект
сабақтарға кірмеген
материалын әзерлеу
Бақылау шараларына
дайындалу

3
4

12

Бақылау түрі
Сабаққа
қатысу,
ауызша
сұрақтау
Сабаққа
қатысу,
ауызша
сұрақтау
Конспекті
тексеру
МБ1, МБ2,
тест
сұрақтарына
жауап беру,
есептерді

Сағатқа
шаққандағы
көлемі
24

24

36
36

өздік шешу
Барлығы:

120

Бақылау шараларының тақырыптық жоспармен және
күнтізбелік кестесімен сєйкес пәнді игеру барысында Сіздер
келесі дәрісханадан тыс жұмысты орындауға тиіссіздер:
 әрбір
тәжірибелік
жұмысқа
дайындалу,
яғни
үй
тапсырмаларын орындау;
 міндетті, бірақ дәрісханалық материалға кірмеген пән
тақырыптарын және оған конспектілерді даярлау.
Тәжірибелік жұмысқа арналған тапсырмалар мен пән
бойынша қосымша материалды талқылау, орындау талаптары
және оларды дайындаудың әдістемелік нұсқаулары алдыңғы
сабақта беріледі.
СӨЖ орындау мерзімі сабақ кестесімен сәйкес өзгереді.
1 тақырып Қазақстан Республикасында қор нарығының қалыптасуы
1 Мемлекет меншігі мен жекешелендіру бағалы қағаздар нарығын
қалыптастырудың бірден-бір жолы
2 Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру кезендері
3 Бағалы қағаздар нарығы туралы түсінік
4 Бағалы қағаздар нарығының қызметтері
5 Бағалы қағаздар нарығының объектілері мен субъектілері
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [1,5].
2 тақырып Бағалы қағаздар нарығын реттеу
1 Бағалы қағаздар нарығын реттеудің түсінігі
2 Бағалы қағаздар нарығын реттеу түрлері
3 Қазақстандағы мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын реттеу
4 Өзін-өзі реттеу ұйымдары
Ұсынылған әдебиет: [6,5].
3 тақырып Акциялар
1 Акциялардың жалпы сипаттамасы
2 Акциялардың жіктелуі
3 Акциялардың құндылық бағасы
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [1,2].
4 тақырып Облигациялар
1 Облигациялардың жалпы сипаттамасы
2 Облигациялардың жіктелуі
3 Облигациялардың табыстылығы
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Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [3,10].
5 тақырып Мемлекеттік бағалы қағаздар
5 Мемлекеттік бағалы қағаздарға жалпы сипаттама
6 Мемлекеттік бағалы қағаздардың жіктелуі
7 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бағалы қағаздардың түрлері
8 Мемлекеттік бағалы қағаздардың табыстылығы
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [3,10].
6 тақырып Туынды бағалы қағаздар
Туынды бағалы қағаздардың жалпы сипаттамасы
3 Туынды бағалы қағаздардың түрлері
4 Туынды бағалы қағаздардың бағасын анықтау
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [1, 5].
7 тақырып Қор нарығының инфрақұрылымы
1 Қор нарығы инфрақұрылымына жалпы сипаттамасы
2 Қор нарығының инфрақұрылымы туралы түсінік
3 Нарыққа әсер етуші объективтік, субъективтік және спекулятивтік
факторларының мазмұны
4 Биржалық дағдырыс туралы түсіні
Ұсынылған әдебиет: [1,5].
8 тақырып Қор биржасының қызметін ұйымдастыру
5 Қор биржасының қүрылу және қызмет ету мақсаты
6 Қор биржасының қызметі
7 Қор биржасындағы акционерлер мен қүрылтайшылардың санаттары
8 Қор биржасын басқару органдарының құрамы
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [1,5].
9 тақырып Қор индекстер мен индекаторлар
6 Қор индекстердің мәні
7 Қор индекстерді есептеу әдістері
8 Өнеркәсіптік, транспортық, коммуникациялық және жиынтық Доу-Джонс
индекстері.
9 НИККЕЙ және ТОПИКС индексі. АМЕХ, NASDAQ, NYSE индекстері.
S&P, VALUE LINE индекстері. DAX индексі.
10Нарықтық индекаторлар. Қазақстан қорлардың индикаиорлары.
Бақылау түрі – ауызша сұрау.
Ұсынылған әдебиет: [1,5].
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СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Құнды
қағаздар нарығы» пәні бойынша 5В050900 «Қаржы» мамандығы бойынша
күндізгі орта кәсіби білім негізінде оқу нысаны 2011 ж.т. студенттерге
арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
1 рейтинг (4 семестр)
Апталар
Апта ішіндегі максды балл
СӨЖ түрі/есеп
беру нысаны
Дәрістерге қатысу
Бақылау
нысаны
және дайындалу
Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп
Практикалық
беру нысаны
сабақтарға қатысу
Бақылау нысаны
және дайындалу
Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп
беру нысаны
Курстық жұмысты
орындау
Бақылау нысаны
Материалды
өздігінен меңгеру

Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп
беру нысаны
Бақылау нысаны

1

2

3

4

5

6

7

8

20

20

5

ДҮТ 4

ДҮТ 4

Қ
2

Қ
2

ПҮТ 5

ПҮТ 6

Қ

5
ДҮТ
3
Қ
2
ПҮТ
4
Қ

20

Қ

5
ДҮ
Т2
Қ
2
ПҮ
Т2
Қ

20

Қ

5
ДҮ
Т1
Қ
2
ПҮ
Т1
Қ

Қ

Қ

3

3

3

3

3

3

3

3

ДҮТ 1
Қ
2
ПҮТ 1

ӨОҮТ 1

ДҮТ 2
Қ
2
ПҮТ 2

ДҮТ 3
Қ
2
ПҮТ 3

КЖ1

КЖ

КЖ3

КЖ4

Т

Т

Т

Т

О

О

О

ӨОҮТ 2

15

ӨОҮТ 3

ӨОҮТ 4

Барлығ
ы
100
16

24

40

Пән тақырыптары
бойынша білімді
бақылау

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

15

Практикалық
сабақтарға қатысу
және дайындалу

Курстық жұмысты
орындау

Материалды
өздігінен меңгеру

Пән тақырыптары
бойынша білімді
бақылау

СӨЖ түрі/есеп
беру нысаны
Бақылау нысаны

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

-

15

-

5
К
10

9

10

11

12

13

14

15

20

5

20

21

7

22

ДҮТ 9

ДҮ
Т 10

ДҮТ 11

5
ДҮ
Т
12,1
3

ДҮТ 14

ДҮТ
15,16

ДҮТ 17

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

2

ПҮТ 7

ПҮТ 9

Қ

Қ

Қ

3
ПҮТ
8
Қ

3

ПҮТ 6

2
ПҮ
Т6
Қ

2

ПҮТ 5

2
ПҮ
Т5
Қ

3

3

3

3

4

4

4

ӨОҮТ 1
15

КЖ1

КЖ

КЖ3

Т

Т

Т

О

О

О

-

ӨОҮТ 2
5

-

20

Барлығ
ы
100

16

Қ
2

-

КЖБЖ

К
10
2 рейтинг (4 семестр)

Апта ішіндегі максды балл

Макс.балл
СӨЖ түрі/есеп
беру нысаны
Бақылау нысаны

5
КЖБЖ1

Апталар

Дәрістерге қатысу
және дайындалу

-

ӨОҮТ 3
15

-

Қ

ӨОҮТ 4
5

КЖБЖ1

КЖБЖ

Бақылау нысаны

К

К

Макс.балл

10

10

24

40

20

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.

Кафедра отырысында ұсынылған 20_ж. «___»____________№_____
хаттама
Кафедра меңгерушісі
______________Н.С. Кафтункина 20__ ж. «____»
_______
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11 Курстың саясаты
Оқу процесіне қатысу дегеніміз сабақтарға қатысу, белсенді
болу, берілген тапсырмаларды
және үй тапсырмаларын
уақытысында орындау және тапсыру. Сабаққа қалмауға тиіссіз.
Біз жұмыстарға кешікпеу сізді сұраймыз, дєл осылай қалай мынау
жұмыстардың уаќытына сіздердің курстастарыңыздыњ нормалы
жұмысына кедергі жасайды. телефондар өшірілген болу тиісті.
Үй тапсырмасы жазба түрінде орындайды да сабақтарды
өткізу графигіне сәйкес тексеруге беріледі.
Мен келесі айып баллдарды орнатамын:
- дәріс сабаққа дәлелді себептерсіз қатыспаған үшін осы
сабақтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент
сабаққа дєлелді себеппен келген жоқ, онда ол оқытушыға
келмеген дәрістің конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 1
баллды ала алады;
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- тәжірибелік сабағында дәлелдік себептерсіз болмау – осы
сабақтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент
сабаққа дәлелді себеппен келген жоқ, онда ол оқытушыға
орындалған тәжіребелік сабақтын конспектісін береді. Осы
конспект үшін ол 2 балл ала алады.
- сабаққа кешеуілдеп келгені үшін 0,5 балл төмен
бағаланады.
Семестрде екі межелік бақылау өткізіледі: сегізінші және он
бесінші апталарында. Ол бақылау жұмыс арқылы өткізіледі.
Межелік бақылау сәйкестік блоктың материалдары бойынша
өткізіледі. Егер студент межелік бақылауда болмаса, ол оны
оқытушымен айтылған уақытысында тапсыра алады. Бірақ онда
межелік бақылауынан алынған баллдар 0,7 коэффициентке
көбейеді.
Межелік бақылау 100 балға тең. Межелік бақылауға ағымды
үлгерім балдары болған студенттер жіберіледі.
(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі
(1,2) Р = (1,2) АҮ*0,7 + (1,2) МБ*0,3
Егер студент межелік бақылаудан 50 кем балл алса, рейтинг
анықталмайды. Сонда декан МБ тапсыруының жеке мерзімін
белгілейді.
Емтиханға рұқсат (РР) алу келесі формула бойынша
есептеледі
РР = (1Р + 2Р) / 2
Егер студент рейтинг рұқсатынан (РР) 50 баллдан кем алса,
емтиханға жіберілмейді.
Қорытынды баға (ҚБ) рейтинг рұқсаттың (РРСҮ) және
емтиханның
қорытынды
бақылауының
(ЕҚСҮ)
салмақтық
үлестерінен құралады. ҚБ келесі формала бойынша есептеледі
ҚБ = РР * РРСҮ + ЕҚ * ЕҚСҮ
Салмақтық үлес Университетін Ғылыми Кеңесімен жылсайын
бекітіледі және РР үшін 0,6 дан кем есес, ал ЕҚ үшін 0,4 коп
болмау керек.
ҚБ = РР * 0,6 + ЕҚ * 0,4
ҚБ 50 кем болса, студент ақылы түрде пәнді қайта оқиды.

18

Емтихан тест арқылы өткізіледі. Емтиханда алынатын
максималды балл - 100 балл. Емтихан тестері 50 сұрақтан тұрады.
Әрбір дұрыс жауап 2 балмен бағаланады.
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12 Әдебиеттер тізімі
Негізгі
1 Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-ІІ "Бағалы
қағаздар рыногы туралы" Заңы (10.12.2008 берілген өзгерістер мен
толықтырулармен)
2 Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ
Қазақстан Республикасының Заңы
(2009.13.02. берілген өзгерістер мен
толықтырулармен)
3. Исқақов. Қаржы нарықты және делдалдар "Экономика" изд-сы,2008ж-295б
5. Баймұратов. Қазақстан қаржы жүйесі. Изд-во "Экономика, 2010ж-78б
6 Банк iсi. Мақыш С.Б., Iлияс А.Ә. Оқу құралы — Алматы: Қазақ
университетi, 2007 ж.
Қосымша
10. Блеутаева К.Б. Қаржы: электрндық құрал. - Алматы, Нұр-пресс -2010ж
11. Ильясов А.А., Мельников В.Д. Қаржы – 2008ж.
12. Сайттар: www.nationalbank.kz/, www.kase.kz/ , www.fingramota.kz/
Мерзiмдi басылымдар
Каржы-Каражат, экономикалық мерзiмдi басылымы, ай сайын.
16. Экономнкалық шолу. Ұлттық банк басылымы, тоқсан сайын.
17. ҚазЭУ хабаршысы, Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық
университетiнiң мерзiмдi басылымы, тоқсан сайын.
18. Альпари. Экономикалық зерттеу институтының ғылыми-практикалық,
экономикалық мерзiмдi басылымы, ай сайын.
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