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Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) 

 

Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы – білім алушыларға қосымша 

құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында анықталған пәндер және (немесе) модульдер 

және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы (Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы) 

Білім алушы жеке оқу траекториясын анықтау кезінде ЖОО компоненті және таңдау 

компоненті шеңберінде: 

      1) негізгі білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді; 

     2) қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдайды. (Оқытудың 

кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 31т.). 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдау мен игеру тәртібі аралас 

және бейіндік ББ бойынша қосымша құзыреттерді алу, сондай-ақ білім алушының жеке 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады. (Оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 32т.). 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша таңдалған пәндердің көлемін ЖОО өзі 

белгілейді. Бұл ретте қосымша ББ пәндерін білім алушылар ТК және ҚТ шеңберінде оқиды 

және олардың көлемі негізгі операциялық жүйе бойынша тиісті дәрежені немесе біліктілікті 

беру үшін қажетті кредиттердің жалпы көлеміне кіреді. (Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы 34т.) 

Major-ден (Мажор) айырмашылығы (негізгі құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында 

білім алушыларға анықталған білім беру бағдарламасы), Minor (Минор) - бұл студент үшін 

бейінсіз үш өзара байланысты пәндерден тұратын блок. 

Minor бакалавриаттың бірінші курсының соңында барлық студенттерге таңдау үшін 

ұсынылады. Әрбір білім алушы оқу үшін бір Minor таңдауға міндетті. Minor бакалавриаттың 

екінші және үшінші курстарында оқытылады. 

Minor ерекшеліктері: 
 бакалавриаттың екінші және үшінші курстарында оқиды; 

 жүйелі түрде оқитын үш пәннен тұрады; 

 15 кредит еңбек сыйымдылығы (әр пәннің еңбек сыйымдылығы-5 кредит); 

 еңбек сыйымдылығы білім беру бағдарламасының негізгі бөлігіне кіреді (Minor пәндері 

үшін кредиттер негізгі бағдарламаның 240 кредитіне кіреді); 

 әр білім беру бағдарламасының студенті жалпы пулдан өз бетінше таңдайды; 

 Minor пәндері бір уақытта өткізіледі: кестеде оларға нақты сабақ күні беріледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИРЖАЛЫҚ САУДА НЕГІЗДЕРІ 

    Мақсаты: студенттердің негізгі заңдылықтары мен заңдылықтары туралы Берік 

білімдерін қалыптастыру, нарықтық экономиканың ажырамас бөлігі ретінде биржалық 

институттардың дамуы мен жұмыс істеу принциптері. 

    Қалыптастырылатын түйінді құзыреттер 
Ақпаратты жинау және өңдеу қабілеті; қажетті деректерді талдау және өңдеу кәсіби 

міндеттерді шешу; анықтау үшін аналитикалық әдістерді меңгеру биржалық қызметтің 

тиімділігі. 

    Оқу нәтижелері: 

1. абстрактілі ойлауға, талдауға, синтездеуге қабілетті; 

2. белгісіздік факторын ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалауға қабілетті; 

3. әртүрлі нарықтардағы экономикалық агенттердің мінез-құлық стратегиясын әзірлеуге 

қабілетті; 

4. тапсырманы талдай білу және оны шешу жолдарын таңдау; 

5. математикалық өңдеу әдістерін меңгеру (көрсете білу) тәжірибелік деректер. 

          Minor Курстары: 

 Қаржылық портфель 

 Excel көмегімен шешім қабылдау 

 Инвестициялау негіздері 

 Тәжірибелік деректерді өңдеу 

 

    Еңбек сыйымдылығы: 20 кредит 

    Тыңдаушылардың ең аз саны:15 

    Тыңдаушылардың максималды саны:500 

 

1 пән Қаржылық портфель 

5 кредит, емтихан 

      Пәннің мақсаты студенттің инвестициялық портфельді басқару саласындағы білім жүйесін 

түсінуі және қалыптастыру, тәуекел жағдайында портфельдік инвестицияларды жүзеге асыру 

кезінде инвестициялық шешімдер қабылдаудың теориялық және қолданбалы негіздерін 

зерделеу болып табылады. 

       Оқу пәннің міндеттері мыналарды қамтиды:  

инвестициялық портфель ұғымымен, оның бағалы қағаздар нарығындағы тиімді инвестициялық 

қызмет үшін рөлі мен маңызының теориялық мазмұнымен, оның іргелі проблемаларымен және 

даму перспективаларымен танысу 

       Оқу нәтижелері:  

       Курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер  

- инвестициялық портфель ұғымымен, оның бағалы қағаздар нарығындағы тиімді 

инвестициялық қызмет үшін рөлі мен мәнінің теориялық мазмұнымен, оның негізгі 

проблемаларымен және даму перспективаларымен таныс болады; 

- басқарудың негізгі қағидаттарын, инвестициялық портфель түрлерін, олардың инвестициялық 

қасиеттерін жіктеуді, портфельдік инвесторлардың негізгі типтері туралы, олардың тәуекелдік 

инвестициялық қызметке уәждемелері мен бейімділігі, бағалы қағаздар нарығында портфельдік 

инвестициялау қағидаттары мен нысандарын білетін болады; 

- акциялар портфелін, облигациялар портфелін және аралас портфельдерді басқару 

ерекшеліктерін, олардың жалпы және ерекше қасиеттерін білетін болады. 

        Қысқаша сипаттамасы: курс мәні мен функциялары туралы негізгі ақпаратты қамтиды 



міндеттері мен міндеттері, қаржы тәуекелдерін және меншікті қаржы ресурстарын басқару, 

капиталдың бағасы мен құрылымы, шығындар мен айналым активтерін басқару, бизнес-

жоспарлау және қаржы портфелін басқару, қайта құрылымдау және банкроттық. 

       Әзірлеуші: Хабдуллина Г.Ж. 

 

2 пән Excel көмегімен шешім қабылдау 

 5 кредит, емтихан 

       Пәннің мақсаты-MS Excel көмегімен шешімдерді әзірлеу және іске асыру әдістері туралы 

жүйелік идеяларды қалыптастыру. 

       Пәннің міндеттері: 

       - MS Excel бағдарламасының кеңейтілген мүмкіндіктерін қарастырыңыз; 

       - MS Excel ендірілген қондырмаларды пайдалану мүмкіндіктерін ашыңыз; 

       - MS Excel құжаттарымен өз бетінше жұмыс істеу қабілетін дамыту. 

       Қысқаша сипаттама: шешім қабылдау процесі, бастапқы мәселені ресімдеуден бастап, 

математикалық модельді құру және шешу арқылы шешімді талдауға және шешімді 

қалыптастыруға дейін осы пән бойынша қарастырылады. Математикалық модельдерді құруға 

және шешуге және осы шешімдерді Excel-де талдауға баса назар аударылады. Қаралды 

шешім қабылдау міндеттерінің өндірістік, көліктік және қаржылық модельдері. Бұл жағдайда 

практикалық мысалдармен суреттелген осы модельдердің жалпы схемалары келтірілген. 

        Оқыту нәтижесі: MS Excel құралдарын пайдалана отырып, әртүрлі ақпарат көздерімен 

жұмыс істеу әдістемесін білу; басқаруды құжаттамалық қамтамасыз етуде және мұрағат ісінде 

MS Excel құралдарын пайдалану 

        Әзірлеуші: Жарлыгасова Э.З. 

 

 

3 пән Инвестициялау негіздері 

5 кредит, емтихан 

        Мақсаты: студенттерде басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі инвестициялық саясатты 

әзірлеу, іске асыру және бағалау кезінде қажетті білім кешенін қалыптастыру, сондай-ақ 

Инвестициялық менеджмент және инвестициялық талдау саласында практикалық дағдыларды 

тұжырымдау 

        Курстың міндеттері: 

       - инвестициялық салымдардың негізгі түрлерін зерттеу; 

       - инвестициялық нарықтың жұмыс істеу қисынын ашу; 

       - экономиканың түрлі деңгейлерінде инвестициялық талдаудың қолданыстағы тәжірибесін 

талдау; 

       -инвестициялық жобаның бизнес – жоспарының негізгі құрамдастарын зерделеу; - 

инвестициялық портфельді қалыптастыру негіздерін көрсету 

        Оқу нәтижелері: 

        Курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер  

        - инвестициялық портфель ұғымымен, оның бағалы қағаздар нарығындағы тиімді 

инвестициялық қызмет үшін рөлі мен мәнінің теориялық мазмұнымен, оның іргелі 

проблемаларымен және даму перспективаларымен таныс болады; 

        - басқарудың негізгі қағидаттарын, инвестициялық портфель түрлерін, олардың 

инвестициялық қасиеттерін жіктеуді, портфельдік инвесторлардың негізгі типтері, олардың 

тәуекелдік инвестициялық қызметке уәждемелері мен бейімділігі, бағалы қағаздар нарығында 

портфельдік инвестициялау қағидаттары мен нысандары туралы білімге ие болады; 

        - акциялар портфелін, облигациялар портфелін және аралас портфельдерді басқару 

ерекшеліктерін, олардың жалпы және ерекше қасиеттерін біледі. 

          Қысқаша сипаттама: Инвестициялау негіздері инвестициялық қызметтің негізгі 

бағыттары туралы түсінік береді. Бұл пәнді оқу инвестициялық шешімдер қабылдау үшін 



қажетті негізгі ұғымдарды білуге мүмкіндік береді. Нақты капитал объектілеріне – 

кәсіпорындарға, жылжымайтын мүлікке қаражат салу ерекшеліктері зерттеледі, 

станоктар, жабдықтар және т.б. тиісті инвестициялық есептеулерді жүргізуге мүмкіндік беретін 

кең математикалық құралдар келтірілген. Курсты оқу кезінде дәрістер, семинарлар 

қолданылады, ал материалды игеру дәрежесін анықтау үшін жаттығулар, тапсырмалар мен 

рефлексия сұрақтарынан тұратын тесттер, тесттер өткізіледі. 

          Әзірлеуші: Хабдуллина Г.Ж. 

 

 

4 пән  Эксперименттік деректерді өңдеу 

5 кредит, емтихан 

         Мақсаты-эксперименттік деректерді өңдеуде практикалық дағдыларды қалыптастыру 

және оларды оқу процесінде және ғылыми-зерттеу жұмысында іске асыру қабілеті. 

        Міндеттері 

        - эксперименттік деректерді өңдеу әдістерін білу 

        - таңдалған әдістерді қолдануды негіздеу 

        - әр түрлі критерийлерді қолдана отырып, гипотеза жасаңыз және тексеріңіз 

        - өлшеу кезінде қателіктердің түрлерін білу 

        Оқыту нәтижелері: курстық, дипломдық жұмыстарды жазу кезінде және әр түрлі 

эксперименттік өлшеулерді жүргізу кезінде ағымдағы оқу процесінде эксперименттік 

деректерді өңдеудің әртүрлі әдістерін қолдану саласында құзыретті болу. 

        Қысқаша сипаттама: "Эксперименттік деректерді өңдеу" пәні студенттерге зертханалық 

бақылаулардан немесе ғылыми эксперименттен кейін алынған мәліметтерді өңдеуге, тиісті 

тұжырымдар мен қорытындылар жасауға және қателерді жоюға көмектеседі. Эксперименттік 

деректерді өңдеудің әртүрлі әдістері қарастырылады 

         Әзірлеуші: Рыщанова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


