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1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

1.1 Пән оқытудың мақсаты
Қазақстан  Республикасындағы  қазіргі  кездегі

экономикалық және саясаттық жағдай ерекшеліктері,  қаржы
банктік  сектордың  дамуы,  құрылатын  нарықтағы
бәсекелестіктін  күшейтуі,  қаржы  шешімдер  қабылдаудағы
тәуекелдің жоғары үлесі экономикалық мамандықтар профилді
пәндер ішіне осы курс қосуын аңықталған. 

Пәннің  мақсаты  –  студенттермен  жобалар  талдаудың
негіздері  бойынша білім алу,  және де нақты жобаларды іске
асыру  барысында  теориялық  зерттеулердің  нәтижелерін
қолдануды білу керек.

1.2 Пән зерттеунің міндеттері
Курстың  міндеттері  бұл  пәнді  актуалдық  зерттеуден

шығады,  инвестициялық  жобаларды  талдаудың  теориялық
негізін,  жаңа  білімдерді  алу,  инвестициялық  шешімдерді
қабылдауға  инестициялық  жобалардың  қаржылық  және
экономикалық  тиімділігін  анықтайтын  негізгі  әдістер  мен
тәсілдерді әзірлеу.

Пәнді оҚу нәтижесінде студенттер білу керек:
- инвестициялық жобалар талдаудың теориялық негізін;
- жобаларды талдаудың тәжірибелік құралдарын;
-  жобалау  талдауын  өткізудің  жаңа  қағидаларын,

әдістерін және тәсілдерін.
Пәнді оҚу нәтижесінде студенттер істей алу керек:
-  инвестициялық  жобаларды  дайындау  және  оның

қабылдау дәрежесін бағалау керек;
- инвестициялық жобаларды қаржыландырудан борышты

өтеудің  ең  тиімді  әдісін  және  өзіндік  пен  қарыздық
қаржылардың құрылымын анықтау;

- жобаның тәукелдің дәрежесін баѓалау;
-  инвестициялық  жобаларды  қаржылық-экономикалық

талдауын іске асыру;
-  инвестициялық  жобаларды  комплестік  бағалауын

әзірлеу.



2 Ізашар пәндердің тізімі
«Жобалар  талдау»  курсы  келесі  пәндермен  өзара

байланысты: «Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық талдау»,
«Компанияның  қаржылық  есепнамасы»,  «Инвестицияларды
қаржыландыру  және  несиелендіру»,  «ҚаржылыҚ
менеджмент».



3 Пәннің мазмұны

3.1 Пәннің тақырыптық жоспарлар

3.1.1 050509 «Қаржы» мамандығы  күндізгі оқу түрi

Пәннің тақырыптық
жоспары

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.207

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№
р/р

Тақырып аты
Сағат саны

Дәріс
Тәжіри

бе
СӨ
Ж

1 2 3 4 5

1 Инвестициялар және инвестициялық көріктенуі

1.1 Негізгі ережелері 0,5 0,25 2
1.2 Инвестициялар жіктелуі 1 0,25 6
1.3 Инвестициялық көріктенуі 1 0,5 6

2
Жобаның  инвестициялық  қажеттіліктер  және
оларды қаржыландыру көздері

2.1 Инвестициялық талдаудың жалпы схемасы 0,5 0,5 2

2.2
Керек  инвестициялардың  құрылысы  және
сипаттамалары 1 0,5 6

2.3 Инвестициялар қаржыландыру көздері
1 0,5 6

3 Инвестициялық жобаны бизнес жоспарлауы 2 0,5

4
Инвестициялыө  жобаның  коммерциялық
бағалаудың жүйесі

4.1 Жобаның қаржы бағалануы 2 5 8
4.2 Жобаның экономикалық бағалауы 2 5 8

5
Инвестициялық  тәуекелдерді  есепке  алу  және
төмендету

5.1
Инвестициялық тәуекел негізгі ұғымдары және
түрлері 1 0,5 4

5.2 Салымдар тәуекелді сапалық бағалау әдістері 1 0,5 4
5.3 Салымдар тәуекелді сандық бағалау әдістері 1 0,5 4
5.4 Инвестициялық тәуекелдерді төмендетуі 1 0,5 4
ҚОРЫТЫНДЫ 15 15 60



3.1.2 050509 «Қаржы» мамандығы сырттай оқу түрi

Пәннің тақырыптық
жоспары

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.207

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№
р/р

Тақырып аты
Сағат саны

Дәріс
Тәжіри

бе
СӨ
Ж

1 2 3 4 5
1 Инвестициялар  және  инвестициялық

көріктенуі
1.1 Негізгі ережелері 1 - 6
1.2 Инвестициялар жіктелуі 1 1 6
1.3 Инвестициялық көріктенуі 1 - 6

2
Жобаның инвестициялық қажеттіліктер және
оларды қаржыландыру көздері

2.1 Инвестициялық талдаудың жалпы схемасы 1 1 6

2.2
Керек  инвестициялардың  құрылысы  және
сипаттамалары - - 7

2.3 Инвестициялар қаржыландыру көздері - - 7
3 Инвестициялық жобаны бизнес жоспарлауы - 1 6

4
Инвестициялыө  жобаның  коммерциялық
бағалаудың жүйесі

4.1 Жобаның қаржы бағалануы 1 1 5
4.2 Жобаның экономикалық бағалауы 1 1 6

5
Инвестициялық тәуекелдерді есепке алу және
төмендету

5.1
Инвестициялық  тәуекел  негізгі  ұғымдары
және түрлері - 1 5

5.2 Салымдар тәуекелді сапалық бағалау әдістері - - 6
5.3 Салымдар тәуекелді сандық бағалау әдістері - - 6
5.4 Инвестициялық тәуекелдерді төмендетуі - - 6
ҚОРЫТЫНДЫ 6 6 78



3.2 Дәріс сабақтардың мазмұны

1  бөлім  Инвестициялар  және  инвестициялық
көріктенуі

1.1 Тақырып Негізгі ережелері 
Қаржы  және  экономикалық  жағынан  «инвестициялау»

ұғымын  аңықтауы.  Нарықтық  қайта  құру  жағдайларындағы
нақты инвестициялаудың мәні.

1.2 Тақырып Инвестициялар жіктелуі
Экономикалық  табиғат  аңықтайтын  негізгі  жіктемелік

белгілері және жіктеу схемасындағы олардың түрлері. 

1.3 Тақырып Инвестициялық көріктенуі
Салыстыратын  жобалар  инвестициялық  көріктенуді

бағалаудың  негізгі  деңгейлері.  Мемлекет,  сала  және
кәсіпорынның  инвестициялық  көріктенуді  аңықтайтын
факторлары.

2  бөлім  Жобаның  инвестициялық  қажеттіліктер
және оларды қаржыландыру көздері

2.1  Тақырып  Инвестициялық  талдаудың  жалпы
схемасы

Инвестициялық  талдаудың  жалпы  схема  құрудың
логикалық жүйесінің негізгі блок сипаттамалары.

2.2  Тақырып  Керек  инвестициялардың  құрылысы
және сипаттамалары

Кәсіпорын ивестициялық қажеттіліктердің негізгі топтары.
Тура  инвестициялар  және  ғылым  зерттеулік  өндеулерге
салатын инвестициялардың жалпы топтары.

2.3 Тақырып Инвестициялар қаржыландыру көздері

Инвестициялар қаржыландыру негізгі көздерін талдау. Өз
және  қарыздық  қаржы  ресурстар,  кәсіпорындар  құрылыстар
орталанатын акционерлер құралдары және ақша құралдары,
мемлекеттік бюджет және бюджеттен тыс қорлар құралдары,
шет мемлекеттердің құралдары.



3 бөлім Инвестициялық жобаны бизнес жоспарлауы
Инвестициялық  процесс  бизнес  жоспарлаудың

ерекшеліктері  және  жобалар  орындау  үшін  сапалық  бизнес
жоспардың мәні. 

Инвестициялық  жоба  бизнес  жоспарының  жалпы
құрылысын стандартизациялау және индивидуализациялаудың
қажеттілігі. 

4  бөлім  Инвестициялыө  жобаның  коммерциялық
бағалаудың жүйесі

4.1 Тақырып Жобаның қаржы бағалауы
Салыстыратын  инвестициялық  жобалар  коммерциялық

нәтижелігін жалпы бағалаудың ғылыми және тәжірибелік мәні.
Инвестициялар нәтижелікті  бағалауына арналған әдістемелік
жолдары. Жобаның рентабелдігін бағалау, салынған құралдар
айналымдағы,  қаржы  тұрақтылығы  және  тепетендігі
негізіндегі жобаның қаржы ауқаты. 

 
4.2 ТаҚырып Жобаның экономикалық бағалауы
Инвестициялар  нәтижелігін  экономикалық  бағалаудың

жай (статикалық) әдістері.  Капиталдық салымдар алу мезгілі,
жай (жылдық) пайда, инвестициялар пайданың орта нормасы
(бухгалтерлік  рентабелдігі)  және  инвестициялық  жобаның
шығынсыздық  нүктесі.  Инвестициялар  нәтижелігін
экономикалық бағалау жүйесіндегі дисконттау (динамикалық)
әдістері.  Таза  дисконтталған  пайда,  пайда  индексі,  жоба
рентабелдігі,  ішкі  пайда  нормасы,  аннуитет  және
дисконтталған мерзімі.

5  бөлім  Инвестициялық  тәуекелдерді  есепке  алу
және төмендету

5.1  Тақырып  Инвестициялық  тәуекел  негізгі
ұғымдары және түрлері

Қазіргі  кездегі  жобалар  аңықталмайтын  орындау
жағдайларындағы  инвестициялар  нәтижелігін  аңықталатын
маңызды факторлардың бірі инвестициялық тәуекел. Нарықтық
экономика  жағдайларындағы  инвестициялық  тәуекелдерді
талдау.

5.2  Тақырып  Салымдар  тәуекелді  сапалық  бағалау
әдістері



Инвестициялық  тәуекелдер  сапалық  бағалаудың  негізгі
әдістер  ретінде  аналогиялар  әдісі  және  шығындар
орындылықты талдау әдісі.  

5.3  Тақырып  Салымдар  тәуекелді  сандық  бағалау
әдістері 

Инвестициялардың  тәуекел  сандық  бағалаудың  негізгі
әдістері. Мүмкіншілік бағалау, тәуекел бағалау линейді үлгісі,
ранжинделген мүмкіншіліктермен линейсіз  үлгі,  Монте Карло
әдісі,  сценарийлер  әдісі,  тұрақтылығын  тексеретін  әдісі,
экономикалық  нормативтер  және  жоба  параметрлерді
коррекция жасайтын әдісі. 

5.4  Тақырып  Инвестициялық  тәуекелдерді
төмендетуі

Инвестициялық  тәуекелдер  төмендету  рекомендациялар
және  жобалар  орындау  кезіндегі  мүмкіншілік  төмендетуінің
негізгі жолдары.

3.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

1  бөлім  Инвестициялар  және  инвестициялық
көріктенуі

1.1 Тақырып Негізгі ережелері 
Қаржы  және  экономикалық  жағынан  «инвестициялау»

ұғымын және нарықтық қайта құру жағдайларындағы нақты
инвестициялаудың мәнің аңықтау.

1.2 Тақырып Инвестициялар жіктелуі
Инвестицияларды  негізгі  белгілері  бойынша

классификациялау. Экономикалық табиғат аңықтайтын негізгі
жіктемелік  белгілерін  және  жіктеу  схемасындағы  олардың
түрлерін зерттеу. 

1.3 Тақырып Инвестициялық көріктенуі
Салыстыратын  жобалар  инвестициялық  көріктенуді

бағалаудың  негізгі  деңгейлерін  және  мемлекет,  сала  және
кәсіпорынның  инвестициялық  көріктенуді  аңықтайтын
факторларын зерттеу.



2  бөлім  Жобаның  инвестициялық  қажеттіліктер
және оларды қаржыландыру көздері

2.1  Тақырып  Инвестициялық  талдаудың  жалпы
схемасы

Инвестициялық  талдаудың  жалпы  схема  құрудың
логикалық жүйесінің негізгі блок сипаттамаларымен танысу.

2.2  Тақырып  Керек  инвестициялардың  құрылысы
және сипаттамалары

Кәсіпорын  инвестициялық  қажеттіліктердің  негізгі
топтарын,  тура  инвестициялар  және  ғылым  зерттеулік
өндеулерге  салатын  инвестициялардың  жалпы  топтарын
зерттеу.

2.3 Тақырып Инвестициялар қаржыландыру көздері
Инвестициялар  қаржыландыру  негізгі  көздерін  аңықтау.

Өз және қарыздық қаржы ресурстар, кәсіпорындар құрылыстар
орталанатын акционерлер құралдары және ақша құралдары,
мемлекеттік бюджет және бюджеттен тыс қорлар құралдары,
шет  мемлекеттердің  құралдары  ретінде  ерекшеліктері
бойынша талдауды жасау.

3 бөлім Инвестициялық жобаны бизнес жоспарлауы

Инвестициялық  процесс  бизнес  жоспарлаудың
ерекшеліктері  және  жобалар  орындау  үшін  сапалық  бизнес
жоспардың  мәнің  зерттеу.  Инвестициялық  жоба  бизнес
жоспарының  жалпы  құрылысын  стандартизациялау  және
индивидуализациялаудың қажеттілігі аңықтау. 

4  бөлім  Инвестициялыө  жобаның  коммерциялық
бағалаудың жүйесі

4.1 Тақырып Жобаның қаржы бағалауы
Салыстыратын  инвестициялық  жобалар  коммерциялық

нәтижелігін  жалпы  бағалаудың  ғылыми  және  тәжірибелік
мәнімен  танысу.  Берілген  ңұсқа  бойынша  жобаның
рентабелдігі,  салынған  құралдар  айналым,  қаржы
тұрақтылығы  және  тепетендігі  негізіндегі  жобаның  қаржы
ауқатын бағалау. 

 
4.2 ТаҚырып Жобаның экономикалық бағалауы
Инвестициялар  нәтижелігін  экономикалық  бағалаудың

жай (статикалық) әдістерін  зерттеу.  Берілген ңұсқа бойынша



капиталдық  салымдар  алу  мезгілі,  жай  (жылдық)  пайда,
инвестициялар  пайданың  орта  нормасы  (бухгалтерлік
рентабелдігі)  және  инвестициялық  жобаның  шығынсыздық
нүктесін  аңықтау.  Инвестициялар  нәтижелігін  экономикалық
бағалау  жүйесіндегі  дисконттау  (динамикалық)  әдістерімен
танысу. Берілген ңұсқа бойынша жобаның таза дисконтталған
пайда, пайда индексі, жоба рентабелдігі, ішкі пайда нормасы,
аннуитет және дисконтталған мерзімін есептеу.

5  бөлім  Инвестициялық  тәуекелдерді  есепке  алу
және төмендету

5.1  Тақырып  Инвестициялық  тәуекел  негізгі
ұғымдары және түрлері

Қазіргі  кездегі  жобалар  аңықталмайтын  орындау
жағдайларындағы  инвестициялар  нәтижелігін  аңықталатын
маңызды факторлардың бірі инвестициялық «тәуекел» ұғымын
ашу.  Нарықтық  экономика  жағдайларындағы  инвестициялық
тәуекелдерді талдау.

5.2  Тақырып  Салымдар  тәуекелді  сапалық  бағалау
әдістері

Инвестициялық  тәуекелдер  сапалық  бағалаудың  негізгі
әдістер  ретінде  аналогиялар  әдісі  және  шығындар
орындылықты талдау әдістерін зерттеу.  

5.3  Тақырып  Салымдар  тәуекелді  сандық  бағалау
әдістері 

Инвестициялардың  тәуекел  сандық  бағалаудың  негізгі
әдістерімен  танысу:  мүмкіншілікті  бағалау,  тәуекел  бағалау
линейді үлгісі, ранжинделген мүмкіншіліктермен линейсіз үлгі,
Монте  Карло  әдісі,  сценарийлер  әдісі,  тұрақтылығын
тексеретін  әдісі,  экономикалық  нормативтер  және  жоба
параметрлерді коррекция жасайтын әдісі. 

5.4  Тақырып  Инвестициялық  тәуекелдерді
төмендетуі

Инвестициялық  тәуекелдер  төмендету  бойынша
халықаралық  рекомендациялар  және  жобалар  орындау
кезіндегі мүмкіншілік төмендетуінің негізгі жолдарын зерттеу:
жоба қатысушылар арасындағы тәуекелді диверсификациялау,
аңықталмайтын  шығындарға  арналған  құралдарды  қорлау,
қаржыландыру тәуекелдерді төмендету, тәуекел сақтандыру



3.4 Студенттердің өздік жұмысысының мазмұны

3.4.1 050509 «Қаржы» мамандығы күндізгі оқыту түрі үшін СӨЖ мазмұны

№
р/
р

СӨЖ түрі
Есеп 
нысаны

Бақылау түрі
Сағат 
көлемі

1 Дәріске дайындалу Сабаққа қатысу 12
2 Тәжірибелік

сабақтарға дайындалу,
үй жұмысты істеу 

Оқұ 
дәптері

Сабаққа қатысу, 
ауызша сұрақтау 12

3 Аудиторлық
сабақтарға  кірмеген
материалын әзерту 

Конспект Ауысша сұрақ
18

4 Бақылау  шараларына
дайындалу

АБ1,  тест 
сұрақтарына 
жауап беру

18

Барлығы: 60

3.4.2 050509 «Қаржы» мамандығы сырттай оқыту түрі үшін СӨЖ мазмұны

№
р/
р

СӨЖ түрі
Есеп 
нысаны

Бақылау түрі
Сағат 
көлемі

1 Дәріске дайындалу Сабаққа қатысу 15,6
2 Тәжірибелік

сабақтарға дайындалу,
үй жұмысты істеу 

Оқұ 
дәптері

Сабаққа қатысу, 
ауызша сұрақтау 15,6

3 Аудиторлық
сабақтарға  кірмеген
материалын әзерту 

Конспект Ауысша сұрақ
23,4

4 Бақылау  шараларына
дайындалу

АБ1,  тест 
сұрақтарына 
жауап беру

23,4

Барлығы: 78

3.5 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

1  бөлім  Инвестициялар  және  инвестициялық
көріктенуі

1.1 Тақырып Негізгі ережелері 
Қаржы  және  экономикалық  жағынан  «инвестициялау»

ұғымын  аңықтауы.  Нарықтық  қайта  құру  жағдайларындағы
нақты инвестициялаудың мәні.

Ұсынылатын әдебиет: 1,2,6.

1.2 Тақырып Инвестициялар жіктелуі



Экономикалық  табиғат  аңықтайтын  негізгі  жіктемелік
белгілері және жіктеу схемасындағы олардың түрлері. 

Ұсынылатын әдебиет: 1-3.

1.3 Тақырып Инвестициялық көріктенуі
Салыстыратын  жобалар  инвестициялық  көріктенуді

бағалаудың  негізгі  деңгейлері.  Мемлекет,  сала  және
кәсіпорынның  инвестициялық  көріктенуді  аңықтайтын
факторлары. Ұсынылатын әдебиет: 2,4,6.

2  бөлім  Жобаның  инвестициялық  қажеттіліктер
және оларды қаржыландыру көздері

2.1  Тақырып  Инвестициялық  талдаудың  жалпы
схемасы

Инвестициялық  талдаудың  жалпы  схема  құрудың
логикалық жүйесінің негізгі блок сипаттамалары.

Ұсынылатын әдебиет: 1,2,6,9.

2.2  Тақырып  Керек  инвестициялардың  құрылысы
және сипаттамалары

Кәсіпорын ивестициялық қажеттіліктердің негізгі топтары.
Тура  инвестициялар  және  ғылым  зерттеулік  өндеулерге
салатын инвестициялардың жалпы топтары.

Ұсынылатын әдебиет: 2,4,6,7.

2.3 Тақырып Инвестициялар қаржыландыру көздері
Инвестициялар қаржыландыру негізгі көздерін талдау. Өз

және  қарыздық  қаржы  ресурстар,  кәсіпорындар  құрылыстар
орталанатын акционерлер құралдары және ақша құралдары,
мемлекеттік бюджет және бюджеттен тыс қорлар құралдары,
шет мемлекеттердің құралдары.

Ұсынылатын әдебиет: 4,6,9.

3 бөлім Инвестициялық жобаны бизнес жоспарлауы

Инвестициялық  процесс  бизнес  жоспарлаудың
ерекшеліктері  және  жобалар  орындау  үшін  сапалық  бизнес
жоспардың  мәні.  Инвестициялық  жоба  бизнес  жоспарының
жалпы  құрылысын  стандартизациялау  және
индивидуализациялаудың қажеттілігі. 

Ұсынылатын әдебиет: 1,2,8.



4  бөлім  Инвестициялыө  жобаның  коммерциялық
бағалаудың жүйесі

4.1 Тақырып Жобаның қаржы бағалауы
Салыстыратын  инвестициялық  жобалар  коммерциялық

нәтижелігін жалпы бағалаудың ғылыми және тәжірибелік мәні.
Инвестициялар нәтижелікті  бағалауына арналған әдістемелік
жолдары. Жобаның рентабелдігін бағалау, салынған құралдар
айналымдағы,  қаржы  тұрақтылығы  және  тепетендігі
негізіндегі жобаның қаржы ауқаты. 

Ұсынылатын әдебиет: 3,5,7.

4.2 ТаҚырып Жобаның экономикалық бағалауы
Инвестициялар  нәтижелігін  экономикалық  бағалаудың

жай (статикалық) әдістері.  Капиталдық салымдар алу мезгілі,
жай (жылдық) пайда, инвестициялар пайданың орта нормасы
(бухгалтерлік  рентабелдігі)  және  инвестициялық  жобаның
шығынсыздық  нүктесі.  Инвестициялар  нәтижелігін
экономикалық бағалау жүйесіндегі дисконттау (динамикалық)
әдістері.  Таза  дисконтталған  пайда,  пайда  индексі,  жоба
рентабелдігі,  ішкі  пайда  нормасы,  аннуитет  және
дисконтталған мерзімі.

Ұсынылатын әдебиет: 1,3,5,7.

5  бөлім  Инвестициялық  тәуекелдерді  есепке  алу
және төмендету

5.1  Тақырып  Инвестициялық  тәуекел  негізгі
ұғымдары және түрлері

Қазіргі  кездегі  жобалар  аңықталмайтын  орындау
жағдайларындағы  инвестициялар  нәтижелігін  аңықталатын
маңызды факторлардың бірі инвестициялық тәуекел. Нарықтық
экономика  жағдайларындағы  инвестициялық  тәуекелдерді
талдау.

Ұсынылатын әдебиет: 1-3,6.

5.2  Тақырып  Салымдар  тәуекелді  сапалық  бағалау
әдістері

Инвестициялық  тәуекелдер  сапалық  бағалаудың  негізгі
әдістер  ретінде  аналогиялар  әдісі  және  шығындар
орындылықты талдау әдісі.  

Ұсынылатын әдебиет: 1,2,7.



5.3  Тақырып  Салымдар  тәуекелді  сандық  бағалау
әдістері 

Инвестициялардың  тәуекел  сандық  бағалаудың  негізгі
әдістері. Мүмкіншілік бағалау, тәуекел бағалау линейді үлгісі,
ранжинделген мүмкіншіліктермен линейсіз  үлгі,  Монте Карло
әдісі,  сценарийлер  әдісі,  тұрақтылығын  тексеретін  әдісі,
экономикалық  нормативтер  және  жоба  параметрлерді
коррекция жасайтын әдісі. 

Ұсынылатын әдебиет: 3,4,9.

5.4  Тақырып  Инвестициялық  тәуекелдерді
төмендетуі

Инвестициялық  тәуекелдер  төмендету  бойынша
халықаралық  рекомендациялар  және  жобалар  орындау
кезіндегі мүмкіншілік төмендетуінің негізгі жолдарын зерттеу:
жоба қатысушылар арасындағы тәуекелді диверсификациялау,
аңықталмайтын  шығындарға  арналған  құралдарды  қорлау,
қаржыландыру тәуекелдерді төмендету, тәуекел сақтандыру

Ұсынылатын әдебиет: 1,6,9.
Бақылау формасы: сұрастыру, конспекттерді бақылау.
Тақырып: Инвестициялық жобаларды бағалау



Мамандықтың (тардың) жұмыс
 бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме

Нысан 
ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

                                                                                                            
                                                                                               

            

4 Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан жазып алу 

4.1 050509 «Қаржы» мамандық студенттерінің оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Пәннің  атауы «Жобаларды талдау» 

Оқу формасы

Бақылау түрлері
Студенттер

жұмысының сағат
көлемі,

Курс және семестр (сағаттар) бойынша бөлу 
е
м

т.

с
ы

н
а
қ

К
Ж

К
Ж

Е
Г
Ж

Б
Ж

ұ
м

. барлығы
дәр тәж. СӨЖ дәр тәж. СӨЖжалп

ы
ауд СӨЖ

күндізгі оқу формасы 7 90 30 60
7 сесестр 8 семестр

15 15 60 - - -

сырттай оқу формасы 8 90 12 78
7 сесестр 8 семестр

- - - 6 6 78
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