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БІЛІКТІЛІГІ
«Қаржы» мамандығы бойынша 
экономика және бизнес бакалавры

Оқу мерзімі 4 жыл
Оқу түрі-күндізгі



5В050900-Қаржы мамандығы
«Қаржы» мамандығы қазіргі
қарыштап даму кезеңінде, әлемдік
деңгейде бәсекеге қабілетті қаржы
секторына бәсекеге қабілетті, білікті
мамандар дайындауда. Біздің
түлектер әлемнің әрбір түкпірінде
қаржы саласында еңбек етуде.

Ресей Федерациясы,Түркия Респуб
ликасы Түркіменстан,Өзбекістан
шетелдік мемлекеттерде, сондай-ақ
Қазақстанның қаржы, банк және басқа
саларында жемісті еңбек етуде.



БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТТАРЫ

Мамандық иесін дайындауда қойылатын
негізгі мақсаттар: өз мамандығының саласы
бойынша әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті
болу, қаржы секторындағы өзгерістерге
сараптама жасай білу, нарықтағы қаржылық
ахуалдарды болжай білу, қаржы
институттарында білікті маман иесі болуға
жан-жақты білімді болуға ұмтылу, теория мен
тәжірибені ұштастыра білу, қаржылық
менеджментті және бухгалтерлік есепті
ұйымдастыру, сонымен қатар қызметкерлерді
басқару және т.б.



ҚАРЖЫ МАМАНДЫҒЫ

Әлемдегі қаржылық 
секторының барлық  

саласында 
көшбасшысы болуыңа 
орасан мүмкіндіктер!



Мамандық паспорты
Мамандық таңдаудағы басты басымдылықтар
Білім берудегі қамтылған пәндер
Іс-тәжірибе
Іс-тәжірибе өтетін базалар
Біздің академиялық ұтқырлық бойынша 

басымдылығымыз
Ғылыми зерттеу жұмыстары
Мамандық бойынша басты мақсатыңыз?
Оқытушы-профессор құрамы
Құрметті талапкер!

Мазмұны



Мамандық  паспорты
5B050090-Қаржы
Оқу мерзімі 4 жыл;
Оқу түрі- күндізгі;
Білім деңгейі- жоғары; 

Кәсибі қызметтер түрі:
-Қаржылық-банк жүйесі ;
-экономика салалары;
- кәсіпкерлік;
-Қаржылық-бақылау жүйесі;
-Қаржылық бюджеттік-есеп
жүргізу жүйесі ;



Мамандық таңдаудағы басты басымдылықтар:

Қаржы саласында 
жаңа бизнестің 

көзін табу

Қаржылық-
бақылау жүйесінде 

көшбасшылық

Жоғарғы төленетін 
жалақы иесі болу



Каржы және аудит мамандығы

Экономикаға кіріспе
модульі

Қаржының теориялық
модульі

Микроэкономика
модульі

Макроэкономика
модульі

Қаржы және бухгал
терия модульі

Банк жүйесіндегі бақылау және статисти
калық қызмет модульі

Менеджмент 
модульі

Маркетинг
модульі

Қаржыны басқару мен 
есебін ұйымдастыру
модульі

Бухгалтерлік қызмет 
пен

салық салу модульі
Қаржы деңгейлеріндегі 
қарыздар мен салық салуды 
реттеу модульі

Қаржы нарығының
институттары модульі

Студенттерге таңдау бойынша модульдердің кең
спекторына жол ашылған және өздерінің қалаған
жұмысына байланысты кәсіби даярлыққа
толығымен мүмкіндік жасалынған.

5В050900-Қаржы



Тәжірибе

I курс Оқу тәжірибесі I  (3 апта) 
II курс Өндірістік тәжірибе I (2 апта)
III курс Өндірістік тәжірибе II (3 апта)
IV курс Өндірістік тәжірибе III (10 апта)

Оқу және өндірістік тәжірибе 
практикалары



5B050900- қаржы мамандығы бойынша диплом жұмыстары, ғылыми
конференцияда баяндамалар) кафедраның “Экономиканың ғаламдану жағдайында
аймақтық инновациялық бағдарламаларды қаржыландырудың негізгі бағыттарын
анықтау және есеппен есеп беруді жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау”
ғылыми бағыты бойынша жүргізілуде.

Кафедраның ғылыми потенциалы пайыздық көрсеткіші – 80,5% .

Ғылыми-зерттеу жұмыстары



Қаржы мамандығы бойынша практика базалары

Келісім шарттар жасалынған ұйымдар мен мекемелер:
1. «Кредит коллекшн груп» ЖШС
2. ОҚО Созақ ауд. Таукент қ. 
3. «Казатомпром-Sauran» ЖШС
4. Шымкент қ. «Саулет-бетон» ЖШС
5. Қызылорда қ. «Кумколь -Сервис» ЖШС
6. Түркістан қаласы сазды драма театры
7. Түркістан қ Оранғай ауылдық әкімшілігі
8. ОҚО Тарихи мәдени этнографиялық орталық музейі МКҚК
9. Түркістан қ. «Ныш-ер» ЖШС
10. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ бухгалтериясы
11. Алматы қ. «НАХ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
12. Түркістан қ. «Тепловодастройсервис»  жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
13. Түркістан қ. «Тұрмыстық қызмет»  жауапкершілігі шектеулі серіктестігі



Біздің академиялық ұтқырлық бойынша жетістіктеріміз

Қаржы  мамандығының студенттерінің академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша, ERASMUS+  бағдарламасының 
аясында 2015-2016 оқу жылында бір академиялық кезеңге  3 
курс студенттері Әбдіқадыр Ақшолпан, Рахимова Динара, 
Дүйсебай Мереке  Болгария мемлекеті, Варна Фри 
университетінде білім алып келді. Түрік әлемінің ортақ 
университетінде білім алудың басты басымдылығы басқа 
мемлекеттен келген жастар осы бағдарлама аясында 
шетелдерде білім алуға қол жеткізуде. Токтасунов Асылбек 
(Қырғызстан) Түркия Республикасы, Сивас университетінде, 
Рахманберидева Башарат (Өзбекістан)  Польша Республикасы, 
Лодзь университетінде білім алып келді.  Сонымен қатар 
Рахимова Динара Болгарияда студенттер арасындағы өтетін 
халықаралық бизнес конференциясына  қатысып арнайы 
сертификатпен  марапатталды. 



Біздің академиялық ұтқырлық бойынша жетістіктеріміз



Қаржы  мамандығының студенттерінің
ғылым саласындағы жетістіктері

Біздің мақтанышымыз
университеттің Фондейшн бағыты
бойынша білімін ұштаған 3 курс
студенті Рахманбердиева Башарат
Әбу-Насыр әл-Фарабидің 1145
жылдығы, Қазақ Хандығының
550 жылдығына арналған
«ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты ғылым
конференцияда 1 орынға ие
болды.



Ал 2-ші орынды Рахимова Динара
алды. Аса қуаныштысы
студенттеріміз барлық баяндамасын
ағылшын тілінде жасады.
Сонымен қатар Рахимова Динара
Болгарияда студенттер арасындағы
өтетін халықаралық бизнес
конференциясына қатысып арнайы
сертификатпен марапатталды.



Қаржы мамандығын таңдаудағы басты назар аударатын
басымдылықтар

Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті маман
болу міндетті. Сіз өз өміріңізді қаржы
саласының маманы болуға бел байласаңыз,
біздің мамандықты таңдаңыз!!

Әлемдегі қаржылық ресурстарды ұтымды,
тиімді пайдаланған кезеңде ғана, мемлекеттің
экономикалық өсу мүмкіндігі болады.

Бизнестің қаржылық ахуалын басқару
арқылы компаниялардың қаржылық басқару
стартегиясын қамтамасыз ете аласыз.
Компанияның нарықта белді орын алу үшін,
оның қаржылық жағдайын жақсарту барлық
уақытта қаржыгерге байланысты. Сол
себеппен біліміңізді ұштап, әлемнің түкпір-
түкпірінен жұмыс табуға ниеттенсеңіз біздің
университетіміздің қаржы мамандығын
таңдаңыз!

Мамандықты дұрыс таңдау- жақсы өмір
сүру кепілі



БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Білімі:
1. қаржылық, экономикалық қатынастарды рационалды ұйымдастырылуын 
қамтамасыз етеді;
2. экономиканы тиімді қаржыландыру механизмінің әдіс-тәсілдерін қолданады;
3. экономикадағы қаржы-несие жүйесінің ұйымдастырылуына қарай шаруашылық
субъектілер арасындағы қаржылық қатынастарды талдайды;
4. жаңа ақпараттық құралдар мен олардың қолданылуын меңгереді.

Қолдана білуі:
1. студент нарық коньюктурасын ескере отырып, қаржы саласына қатысты 
ақпараттарды, игерген білімді кәсіби деңгейде қолдана алуы керек;
2. қаржы-бюджет, ақша-несие сферасындағы, банктік, сақтандыру және 
инвестициялық технологиялар саласындағы орын алған жағдайларды  бағалау;
3. басқару шешімдерін қабылдауда қаржылық сараптамаларды зерттей білуі 
керек;
4. ақпараттық жүйелермен жұмыс істей білуі керек.

Біліктілігі:
1. Ақпараттық құралдарды қолдана отырып, қаржы саласының жедел және ұзақ
мерзімді болжамын жасай білуі керек;
2. Қаржы қозғалысындағы қабылданатын тұжырымдамалардың өміршеңдігін 
болжау негізінде қорытынды ұсына білу



Құзіреттілігі:
Мамандықтың арнайы құзыреттері 

Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандартының талаптарына 
сәйкес жұмыс берушілердің, 

профессор-оқытушылар құрамының, 
бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік 

сұраныстары ескеріле отырып 
анықталады.



Біздің түлектер

Қазіргі кезеңде кафедраны бітіруші шәкірттер: Азамат
Ибадуллаев – «Қазақстан ипотекалық компаниясы»
АҚ-ның Басқарма төрағасы, Эльдар
Абдразаков «Сентрас Секьюритиз» АҚ директорлар
Кеңесінің төрағасы, Нұрлан Досаев «Туркуаз»
компаниясының Бас қаржы директоры, Алдаш
Айтжанов экономика ғылымдарының кандидаты,
Лондон Жоғарғы экономикалық мектебінің
тыңдаушысы, Ақтолқын Құрманбаева Женевада
«Japan Tobacco International (JTI) Export Markets»
компаниясының салықтық талдау және моделдеу
Менеджері болып қызмет істейді.



Қаржы мамандығы студенттерінің университет
жетістіктері атты ашық сабағы



Қаржы мамандығының студенттер
ұраны – бір мақсат, бір мүдде 

білім, ғылым  шыңы

Оқу орнымызда көптеген ұлттар
мен ұлыстардың жастары білім
алуда. Түркі әлемінің ортақ
университетіндегі қазіргі таңдағы
түркі әлемінің жастарын біріктіру,
оларға ортақ мүдде
қалыптастырудағы мақсат білім
және достықты нығайту болып
табылады.



Ғылым мен білімді ұштастырып, 
меңгеруге талпынысқа үздіксіз ұмтылу 



Оқытушы – профессор құрамы

Азретбергенова Гульмира - э.ғ.к., каф. меңгерушісі

Калыкулов Куатбек - э.ғ.к., доцент

Мунасипова Малика - э.ғ.к., аға оқытушы

Сапарова Айнура - э.ғ.к., аға оқытушы

Колбаева Меруерт- э.ғ.к., аға оқытушы

Оспанкулова Махаббат - аға оқытушы

Калымбетова Айгуль - аға оқытушы

Султанов Дархан - аға оқытушы

Асанова Алия - оқытушы

Абдрашитова Тахмина - оқытушы

Ещанова Тамара- зертхана меңгерушісі

Турлыбекова Гулдана - лаборант



Қаржы мамандығы бойынша білім алсаңыз сіз экономиканың салаларында 
қаржыгерлік қызметпен айналыса аласыз. Кәсіпорындардағы қаржылық 
ұйымдастыру саласында, банк жүйесінде жоғарғы ақылы  жұмыс табуыңызға 
орасан,  зор мүмкіндігіңіз мол!!!Әлемдік деңгейдегі бәсекеге қабілетті маман боламын 
десеңіз, бізге келіңіз!

Қаржы мамандығы бойынша білім алсаңыз сіз экономиканың салаларында 
қаржыгерлік қызметпен айналыса аласыз. Кәсіпорындардағы қаржылық 
ұйымдастыру саласында, банк жүйесінде жоғарғы ақылы  жұмыс табуыңызға 
орасан,  зор мүмкіндігіңіз мол!!!Әлемдік деңгейдегі бәсекеге қабілетті маман боламын 
десеңіз, бізге келіңіз!

мамандық
Қаржы
мамандық шифрі
5B050900
Факультет
Әлеуметтік 
ғылымдар
Білім деңгейі
Бірінші жоғары
оқу түрі
күндізгі
Пән
География
Профилді пәні
Математика

Құрметті талапкер!


