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1. Жалпы мәлімет 

 

6В04103 – Есеп және аудит бағыты бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын әзірлеуге 

арналған нормативтік құжаттар 

 

1. Закон республики Казахстан «Об образовании» № 319-III от 27 июля 2007года (с изменениями и 
дополнениями на 04.07.2018) 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования (Приказ № 604 Министра Образования 

и науки РК от 31.10.2018 года) 

3. Руководство по использованию европейской системы переноса и накопления зачетных единиц (ЕСТS) 2015. 

4. Приложение №5, №6 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» № 171 от 17 июля 2019 года Профессиональный стандарт «Учет и аудит» Приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 50 «Об утверждении Правил 

организации дуального обучения» (с изменениями от 11.09.2018 г.) 

5. О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 

года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563. 

6. Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования, 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604. 

7. Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 
образованием, Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 2018 года № 569. 

8. Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов, Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595. 

9. Об утверждении типовых учебных программ цикла общеобразовательных дисциплин для организаций 

высшего и (или) послевузовского образования Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 года № 603. 

10. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования. ГОСО РК 5.05.001-

2005. 

11. Отраслевые квалификационные рамки в сфере отчетности, анализа и аудита по направлению 6B04103 – 

Учет и аудита  

12. Положение об организации и проведении профессиональной практики и определение организаций в 

качестве баз практики.(Протокол № 1 от 09.09.2018 года). 

13. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (экзаменационной 

сессии) студентов. (Протокол № 1 от 09.09.2018 года). 

14. Положение о проведении итоговой аттестации студентов (протокол № 3 от 09.10.2018 года). 
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2. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 

 2.1 Бағдарлама циклі:  

Бірінші кезең: бакалавриат 6 деңгей ҚРҰҚ / СБШ / БСХС 

2.2 Берілетін дәреже: 6В04103 "Есеп және аудит" білім беру бағдарламасы бойынша бизнес 

және басқару бакалавры»  

2.3 Кредиттердің жалпы көлемі: 6В04103 - Есеп және аудит ББ бойынша ҚР жоғары білімнің 

білім беру бағдарламалары іске асырылады және қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен 

тұлғаға 6В04103 - Есеп және аудит бағыты бойынша бизнес және басқару бакалавры 

біліктілігі (дәрежесі) беріледі.  

Бағдарламаны игерудің нормативтік мерзімі, жалпы еңбек сыйымдылығы және жоғары білім 

деңгейіне сәйкес келетін біліктілік 1-кестеде келтіріледі. 
 

Кесте 1 

ҚР МЖМБС сәйкес ББ 

атауы, коды 

Біліктілік  

(дәреже) 

ББ игерудің 

нормативтік мерзімі 

Еңбек  

сыйымдылығы 

(кредиттер бойынша) 

 

6B04103-Есеп және аудит Бакалавр 4 жыл күндізгі 240 ECTS 

6B04103- Есеп және аудит Бакалавр 3 жыл,  күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

180 ECTS 

6B04103- Есеп және аудит Бакалавр 2 жыл,  күндізгі, 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

120 ECTS 

 

2.4 Типтік оқу мерзімі: 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл 
 

2.5 ББ ерекшелігі 

 

6В04103 "Есеп және аудит" даярлау бағыты бойынша институтта іске асырылатын жоғары кәсіптік 

білімнің білім беру бағдарламасы көрсетілген жоғары кәсіптік білім беру бағыты бойынша мемлекеттік 

білім беру стандарты негізінде еңбек нарығының талаптарын ескере отырып әзірленген құжаттар жүйесі 

болып табылады. Жоғары кәсіптік білім берудің негізгі білім беру бағдарламасы білім беру процесін іске 

асырудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы бағыт 

бойынша түлекті даярлау сапасын бағалауды регламенттейді. 

Институт бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы еңбек нарығының қажеттілігін қанағаттандыру 
үшін "Есеп және аудит" (бакалавриат) бағыты бойынша жоғары білімі бар мамандарды кешенді даярлауды 

жүзеге асырды және жүзеге асырады. 

 

3. БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗДЕМЕСІ 

 

3.1 ББ мақсаттары 

 

Аталған білім беру бағдарламасының мақсаты-құзыреттілік тәсіл мен көптілділікке негізделген білім 

беруді іске асыру және есеп және аудит саласында жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, білікті кәсіби 

кадрларды, кәсіби қызметтің таңдалған саласында көшбасшы болуға қабілетті және еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті көптілді және көп мәдениетті тұлғаны даярлау. 
6B04103 "Есеп және аудит" бағыты бойынша білім беру бағдарламасының (ББ) миссиясы - институттың 

миссиясына сәйкес келетін, таңдалған кәсіби қызмет саласында көшбасшы болуға қабілетті және еңбек 

нарығында бәсекеге қабілетті, есеп және аудит саласында жоғары білімді бәсекеге қабілетті, құзыретті 

кәсіби кадрларды даярлау. 

Осы білім беру бағдарламасының мақсаты-қазіргі заманғы экономика жағдайында есеп, аудит, талдау 

және салық салу саласындағы ұйымдастырушылық-басқарушылық, өндірістік-технологиялық, есептеу-

жобалық, Талдамалық міндеттер мен проблемаларды шешуге қабілетті маман қалыптастыру. 

6B04103 "Есеп және аудит" бағыты бойынша білім беру бағдарламасының мақсатына қол жеткізу үшін 

өзінің теориялық және практикалық білімінің арқасында ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің есебін, 

аудитін және талдауын жүргізудің әртүрлі міндеттерін дербес және жауапкершілікпен шеше алатын, сондай-
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ақ қаржылық ақпараттың мүдделі пайдаланушыларына осы мәселелер бойынша консультация бере алатын 

маманды оқытуды қамтиды. 

 

Тәрбие саласындағы мақсаттар: 

 

-әлеуметтік-жеке қасиеттерді қалыптастыру: адамгершілік, жалпы мәдени дағдылар, әлеуметтік 

бейімделу қабілеті, тұлғаның шығармашылық әлеуетін іске асыру, мақсаткерлік, ұйымдастырушылық, 

еңбексүйгіштік, жауапкершілік, азаматтық ұстаным, коммуникативтілік, толеранттылық, "Есеп және 
аудит"мамандығы бойынша дайындық бейініне сәйкес кәсіби қызметтің әлеуметтік мәні мен әлеуметтік 

салдарын түсіну. 

Оқыту саласындағы мақсаттар: 

- Гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық және жаратылыстану-ғылыми білім 

негіздерін даярлау, 

- бітірушіге "Есеп және аудит"дайындық бейініне сәйкес экономикалық салада табысты жұмыс істеуге 

мүмкіндік беретін жоғары кәсіби білім алу. 

- білім алушылардың мемлекеттік қорытынды аттестаттауды сәтті тапсыру нәтижелері бойынша бейініне 

(мамандануына) сәйкес бакалавриаттың білім беру бағдарламасын меңгеруге кәсіптік бағдар беру, оны 

бітірушіге "экономика бакалавры"академиялық дәрежесі беріледі. 

Жалпы мақсатты нақтылау білім беру бағдарламасының келесі бөлімдерінің мазмұнымен жүзеге 

асырылды және кафедра 6B04103 "Есеп және аудит"бағыты бойынша әзірлеген түлек моделіне сәйкес білім 
беру бағдарламасын меңгеру нәтижелері ретінде құзыреттер жиынтығында көрініс тапты. 

6B04103 "Есеп және аудит" бакалаврларын даярлаудың кәсіптік білім беру бағдарламасының негізгі 

міндеттері бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті жасаудың қабылданған қағидаттары мен 

қағидаларына сәйкес жедел басшылық ету және басқару, сондай-ақ оны инвесторлар, жеткізушілер, сатып 

алушылар, кредиторлар, мемлекеттік органдар, банктер және өзге де мүдделі тұлғалар пайдалануы үшін 

қажетті ұйымдардың қаржылық жағдайы туралы толық және шынайы ақпаратты қалыптастыруды 

қамтамасыз ету болып табылады; есеп саясатын, аудит және талдау практикасы мәселелері бойынша 

нұсқаулар мен ережелерді әзірлеу; көрсеткіштердің ғылыми негізделген жүйесі негізінде әлеуметтік-

экономикалық процестерді қайта құруды жан-жақты зерттеу; ұлттық экономиканың даму үрдістерін қорыту 

және болжау; өндіріс тиімділігін арттырудың қолда бар резервтерін анықтау; пайдаланушыларды сенімді 

ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету. 
6B04103 "Есеп және аудит" бағыты бойынша білім беру бағдарламасының бірегейлігі заманауи 

талаптарға сәйкес келетін жақсы материалдық-техникалық базаның болуында: мамандандырылған 

аудиториялардың болуы (1С бағдарламалық қамтамасыз ету: Бухгалтерия, 8.3 нұсқа), жоғары білікті 

ғылыми-педагогикалық құрамның болуы (ПОҚ дәрежелілігі 90% - дан астам құрайды, педагогикалық 

құрамда практиктер өкілдерінің болуы), еңбек нарығында сұранысқа ие оқыту траекторияларының болуы. 

 

 

3.2 білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

Қазіргі заманғы экономикалық даму талаптарына жауап беретін мамандарды даярлауды "экономика 

және кеден ісі"кафедрасы жүзеге асырады. Кафедра бакалаврларды шығарады. 
6В04103 "Есеп және аудит" мамандығының білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау 

траекториялар бойынша жүзеге асырылады: 

А. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп және аудит; 

Б.  Бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп және аудит. 

"Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп және аудит": бухгалтерлік есепті, бухгалтерлік ақпараттың 

сапалық сипаттамаларын білу, Қаржы-шаруашылық қызметті құрайтын объектілерді, бухгалтерлік 

баланстың мазмұны мен құрылысын білу, кірістер мен шығыстар туралы, ақша қозғалысы туралы, меншікті 

капиталдағы өзгерістер туралы есептер жасау, шоттар мен қосарланған жазба жүйесін білу, шоттардың 

сыныптамасы және олардың үлгілік жоспары, құжаттаманы және құжат айналымын білу және жүргізу, 

түгендеу жүргізу, аудит рәсімін; есепке алу тіркелімдеріндегі бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық 

операцияларды қосарланған жазба арқылы жүргізе білу және олардағы жіберілген қателерді түзете білу, 

ақша қаражаты мен олардың баламаларының, дебиторлық берешектің, ТМҚ, айналымнан тыс активтердің, 
ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелердің, серіктестіктердегі капиталдың есебін жүргізе білу; 

аудиторлардың жұмыс құжаттамасын жүргізу, бухгалтерлік есепті жүргізу, қаржылық есептілікті жасау 

және аудит жүргізу. 

"Бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп және аудит": бағалау және калькуляция, құжаттаманы 

жүргізу және түгендеу, бюджеттік ұйымдарда қаржылық есептілік нысандарын жасау және ұсыну; басқару 

шешімдерін қабылдау және бюджеттік мекемелердің жұмыс істеу тиімділігін бағалауды алу мақсатында 

есептік және есептік ақпаратты Талдамалық өңдеу, бюджеттік мекемелердегі шаруашылық операциялардың 

аудитін жүргізу, нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджетте қамтылған ұйымдардың 
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жұмысына қойылатын талаптарға сәйкес бюджеттік мекемелердегі шығыстар сметасын, оның әдістемелерін 

және ұйымдарын орындау бойынша бухгалтерлік есепті меңгеруде студенттердің теориялық және 

практикалық дайындығын қамтамасыз ету. 

Түлектер бас бухгалтерлер, аудиторлар, бақылау-тексеру басқармаларының инспекторлары, салық 

инспекциялары, елдің экономикалық кешенінің әртүрлі салаларындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

мекемелердің есеп-талдау қызметтерінің басшылары лауазымдарын атқара алады. 

Бағыттың білім беру бағдарламасы білім беруді басқарудың демократиялық сипатының 

қағидаттарын іс жүзінде іске асыруға, жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігі мен өкілеттіктерінің 
шекарасын кеңейтуге арналған, бұл жоғары білім беру мен ғылыми зерттеулер жүйесінің қоғамның 

өзгеретін қажеттіліктері мен ғылыми ой жетістіктеріне бейімделуін қамтамасыз етеді. 

Білім беру бағдарламасы Еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын 

қамтамасыз ететін мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделінің негізінде әзірленді. Бұл модель 

түлектердің негізгі құзыреттерінің, олардың дайындық деңгейінің және нақты кәсіби функцияларды 

орындауға дайындығының сипаттамасы болып табылады. 

Осы білім беру бағдарламасы шеңберінде сабақтарды қаржы нарығының тәжірибелі мамандары, 

Атырау облысының ірі компанияларының қаржы директорлары мен талдаушылары, білім беру 

бағдарламасының мазмұны келісілетін ғалымдар жүргізеді. Студент білім беру бағдарламасын іске 

асырудың орталық қатысушысы болып табылады, сондықтан дайындық сапасын қамтамасыз ету кезінде, ең 

алдымен, жеке оқу траекториясын қалыптастыру құқығымен оның мүдделері ескеріледі. 

 

 

3.3 кәсіби стандарттың паспорты 

1. Кәсіби стандарттың атауы: Есеп және аудит. 

2. Кәсіби стандартты әзірлеу мақсаты: кәсіпорында бухгалтерлік есепті жүзеге асыру кезінде 

қажетті құзыреттерді сипаттау, сондай-ақ кәсіпорын мүлкін пайдалануға, міндеттемелерді және 

шаруашылық операцияларды орындауға ішкі бақылау. 

3. Кәсіби стандарттың қысқаша сипаттамасы: есеп және аудит негізгі құралдарды, тауар-

материалдық құндылықтарды, өндіріске жұмсалған шығындарды, өнімді өткізудің өзіндік құнын, 

шаруашылық - қаржылық қызмет нәтижелерін есепке алуды, жеткізушілермен және Тапсырыс 

берушілермен есеп айырысуды, еңбекақы төлеу бойынша персоналмен есеп айырысуды есепке алуды, 

бюджетке және бюджеттен тыс қорларға міндетті төлемдер бойынша есеп айырысуларды есепке алуды, 
қаржылық есептілікті жасауды, кәсіпорындар мүлкінің пайдаланылуын, міндеттемелер мен шаруашылық 

операцияларының орындалуын ішкі бақылауды қамтиды. 

4. Кәсіби топ: қаржы. Кәсіби кіші топ: есеп және аудит. 

 

3.4 Кәсіп карточкалары 

Мамандықтар тізімі: 

1. Бухгалтер-5 ҰБШ бойынша біліктілік деңгейі; 

2. Бухгалтер-ревизор (аудитор) - 5 біліктілік деңгейі бойынша ҰБШ. 

 

Бухгалтер « КӘСІБІНІҢ  КАРТОЧКАСЫ» 

 

Бухгалтер « КӘСІБІНІҢ КАРТОЧКАСЫ» 

Мамандық коды 2411 

Кәсіп атауы Бухгалтер 

ҰБШ бойынша біліктілік 
деңгейі 

 

 
5 

КС бойынша біліктілік 

деңгейі 

 

 

 

Жоғары категориялы бухгалтер 

Кәсіби білім беру 

деңгейі 

 

 

Тиісті мамандық бойынша жоғары кәсіби  (қаржы-экономикалық) білім 

Еңбек қызметтері 1) Есеп саясатын әзірлеу және оның сақталуын бақылау 

есеп саясатының талаптарын. 

2) Салық органдарына салық декларациясын жасау және 

қосылған құн салығы. 

3) Салық органдарына салық декларациясын жасау және 

корпоративтік табыс салығы. 
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4) Шығындар мен шығыстарды есепке алудың толықтығы мен 

анықтығын қамтамасыз ету болып табылады. 

5) Кірістерді есепке алудың толықтығы мен анықтығын қамтамасыз ету 
болып табылады. 

6) Мүлікті есепке алудың толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз ету 

және 

міндеттемелерді. 

7) Қаржылық нәтижелерді есепке алу. 
Еңбек қызметтері 1 

 

Есеп саясатын әзірлеу 

және есеп саясаты 

талаптарының сақталуын 

бақылау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Активтердің болуын және қозғалысын есепке алу бойынша 

жұмысты орындау 

2. Шаруашылық-қаржылық қызметінің нәтижелерін анықтау.  

3. Есеп саясатының бастапқы ережелерін негіздеу.  

4. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын қолдану.  

5. Бухгалтерлік есептің принциптері мен әдістерін қолдану.  

Білімі:  

1. Кәсіпорындар қызметінің салалық ерекшеліктері.  

2. Бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілер. 

"Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы"2007 жылғы 28 

ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы.  

3. Кәсіпорында туындайтын операцияларды құжат айналымын 

ұйымдастыру және құжаттамалық ресімдеу және бухгалтерлік есеп 

шоттарында көрсету тәртібі.  

4. Қаржылық есептілікті дайындау және ұсыну 

тұжырымдамасы.  

5. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары және 

қолдану жөніндегі әдістемелік ұсынымда 

Еңбек қызметтері 2 

 

Қосылған құн салығы 

бойынша декларация 

жасау және салық 

органдарына ұсыну 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Қосылған құн салығын есептеу.  

2. Бюджетке аударуға жататын қосылған құн салығын айқындау 

үшін бухгалтерлік есеп деректерін пайдалану.  

3. Қосылған құн салығы бойынша декларация жасау.  

4. Салық органдарына қосылған құн салығы бойынша 

декларацияны табыс ету. 

 Білімі:  

1. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 

кодексі  

2. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

туралы (Салық кодексі)".  

3. "Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау 

қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 

жылғы 30 қарашадағы қаулысы.  

4. Салық есептілігін өңдеу жүйесін пайдалану тәртібі.  

5. Салық төлемдерін есептеу, аудару және есепке алу бойынша 

шоттардың корреспонденциясы.  

6. Салық нысандарын бекіту туралы " Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2011 жылғы 9 қарашадағы қаулысы  

7. Қосылған құн салығын есептеу және есепке алу бойынша 

бухгалтерлік жазбалар. 
Еңбек қызметтері 3 
 

Корпоративтік  табыс 

бойынша 

декларациялар жасау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Салықтық есепке алу тіркелімдерін толтыру.  

2. Кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін (активтерін) 

есептеу әдістемесін меңгеру.  

3. Кәсіпорынның салық салынатын пайдасын есептеу.  
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және салық 

органдарына ұсыну 

4. Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация жасау. 

Салық органдарына корпоративтік табыс салығы бойынша 

декларацияны табыс ету.  

Білімі:  

1. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 

кодексі  

2. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

туралы (Салық кодексі)".  

3. Салық есептілігі нысандарын жасау тәртібі.  

4. Салық есептілігін өңдеу жүйесін пайдалану тәртібі.  

5. 12 "пайдаға салынатын салық" Халықаралық қаржылық 

есептілік стандарты. . 
Еңбек қызметтері  4 
 

Толықтығын 

қамтамасыз ету және 

шығындар мен 

шығыстардың 

дұрыстығы және 

оларды есепке алу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Нормалар мен нормативтерді әзірлеуге қатысу.  

2. Үстеме шығыстарды бөлу, шығындарды есепке алу және 

өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдістемесін меңгеру.  

3. Тауар-материалдық құндылықтарды өндіріске есептен 

шығаруды бақылау.  

4. Отынның, электр энергиясының жұмсалуын, шығындар 

сметасының сақталуын бақылау.  

5. Өндіріс шығындары туралы есеп жасау.  

Білімі:  

1. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы.  

2. Өндіріс технологиясы.  

3. Өндіріс шығындарын, әкімшілік шығыстарды, өнімді сатуға 

және Қызметтерді көрсетуге арналған шығыстарды есепке алуға 

арналған шоттар жүйесі.  

4. Шығындарды есептеу және өнімнің өзіндік құнын есептеу 

әдістері.  

5. Үстеме шығыстарды есепке алу және бөлу әдістемесі.  

6. Басқарушылық, өндірістік есептілікті қалыптастыру 

критерийлері.  

7. Шығындарды есепке алудың және өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялаудың заманауи әдістері.  

8. Бухгалтерлік есепте қолданылатын ақпараттық 

технологиялар. . 
Еңбек қызметтері  5 

 

Кірістердің  

толықтығын, 

сенімділігін 

қамтамасыз ету және 

есепке алу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Өнімге, жұмысқа, қызметке баға әзірлеуге қатысу.  

2. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің шарттық 

талаптарының толық орындалуын тексеру.  

3. Бухгалтерлік есеп шоттарында өнімдерді, қызметтерді 

сатудан түскен кірістердің дұрыс көрсетілуін тексеру.  

Білімі:  

1. Баға әдістері.  

2. Тауарларды, қызметтерді сатудан түскен кірістерді тану 

өлшемдері.  

3. Мәміленің аяқталу сатысын анықтау әдістері.  

4. Шарттық қатынастар бөлігінде азаматтық заңнаманың 

негіздері.  

5. Кірістерді есепке алу бойынша шоттардың хат-хабары.  

6. 18 "түсім"халықаралық қаржылық есептілік стандарты. 
Еңбек қызметтері  6 
 

Мүлік  пен 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Бекітудің уақтылығы мен дұрыстығын бақылау  

2. Есеп құжаттарындағы мүліктің, міндеттемелердің және 
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міндеттемелердің 

дұрыстығы және 

есепке алу және 

толықтығын 

қамтамасыз ету  

капиталдың қозғалысы.  

3. Келіп түскен активтерді есепке алудың толықтығын тексеру 

және міндеттемелерді есептеу.  

4. Ақша қаражаты мен тауар-материалдық қорлардың 

жетіспеушілігі мен ұрлануының нәтижелерін ресімдеу бойынша заң 

қызметінің жұмысына қатысу.  

5. Тиісті жағдайларда бұл материалдардың сот және тергеу 

органдарына берілуін бақылау. 

 Білімі:  

1. Тауар-материалдық қорларды, ұзақ мерзімді активтерді 

ресімдеу және қабылдау, шығару қағидалары.  

2. Жалақы қорын есепке алу және жұмсау, лауазымдық 

айлықақыны белгілеу тәртібі.  

3. Түгендеу жүргізу тәртібі.  

4. Бастапқы есепке алу құжаттарының құжат айналымын 

ұйымдастыру және мүлік пен міндеттемелерді есепке алуға 

байланысты операцияларды бухгалтерлік есеп шоттарында көрсету.  

5. Есептік цикл және оның кезеңдері  

6. Еңбек заңнамасы.  

7. Салық заңнамасы.  

8. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары. . 
Еңбек қызметтері  7 

 

Қаржылық 

нәтежиелердің есебі 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Шоттарды жабу үшін бухгалтерлік анықтамалар жасау. 

бухгалтерлік есеп және оларды бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде 

көрсету.  

2. Кірістер мен шығыстар туралы есепті жасау үшін кірістер 

мен шығыстарды есепке алу жөніндегі деректерді дайындау.  

3. Кірістер мен шығыстар сметасын дайындауға қатысу.  

4. Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін талдау.  

Білімі:  

1. Кәсіпорынның кірістері мен шығыстарының құрамы.  

2. Кәсіпорынның кірістері мен шығыстарын есепке алу 

техникасы.  

3. Кірістер мен шығыстардың, жиынтық пайданың (залалдың) 

шоттарын жабу тәртібі.  

4. Жыл ішіндегі пайда мен шығындар туралы есепті 

қалыптастыру тәртібі.  

5. Табыстылық көрсеткіштері. . 
Еңбек қызметтері  8 

 

Дебиторық және 

кредиторлық 

міндеттемелердің 

жағдайын бақылау 

 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Шоттарды жабу үшін бухгалтерлік анықтамалар жасау. 

бухгалтерлік есеп және оларды бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде 

көрсету.  

2. Кірістер мен шығыстар туралы есепті жасау үшін кірістер 

мен шығыстарды есепке алу жөніндегі деректерді дайындау.  

3. Кірістер мен шығыстар сметасын дайындауға қатысу.  

4. Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін талдау.  

Білімі:  

1. Кәсіпорынның кірістері мен шығыстарының құрамы.  

2. Кәсіпорынның кірістері мен шығыстарын есепке алу 

техникасы.  

3. Кірістер мен шығыстардың, жиынтық пайданың (залалдың) 

шоттарын жабу тәртібі.  

4. Жыл ішіндегі пайда мен шығындар туралы есепті 

қалыптастыру тәртібі.  
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5. Табыстылық көрсеткіштері. 
Еңбек қызметтері  9 

 

Қаржылық есептілікті 

жасақтау 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Трансформациялық кестені құру (балансты 

трансформациялау).  

2. Нормативтік актілер мен Халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттарының талаптарына сәйкес қаржылық есептілікті жасау.  

3. Қаржылық есептілікке ескертулер мен түсіндірмелер 

дайындау.  

4. Басшылар мен сыртқы пайдаланушыларды тиісті есепке алу 

учаскелері бойынша есепке алу ақпаратымен қамтамасыз ету.  

Білімі:  

1. Қаржылық есептіліктің құрамы.  

2. Қаржылық есептілік нысандары.  

3. Қаржылық есептілікті жасау және ұсыну бойынша 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары.  

4. Қаржылық есептілікті 
Еңбек қызметтері 10 

 

Басқару есебін 

ұйымдастыру және 

жүргізу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Шығындар баптары мен элементтері бойынша есепке алу.  

2. Шығындар баптары бойынша ауытқуларды есепке алу және 

талдау.  

3. Басқарушылық шешімдер қабылдау үшін ақпарат дайындау.  

Білімі:  

1. Өзіндік құнды анықтау, қорлардың құнын және алынған 

пайданы бағалау үшін шығындарды жіктеу.  

2. Шешім қабылдау, жоспарлау және болжау кезінде ескерілетін 

шығындардың жіктеу топтары.  

3. Шығындарды есепке алудың және өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялаудың заманауи әдістері.  

4. Ауытқуларды талдау әдістемесі. 
Еңбек қызметтері  11 

 

Бухгалтерлік 

құжаттардың 

сақталуын, дұрыс 

ресімделуін және 

мұрағатқа 

тапсырылуын 

ұйымдастыру. 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Есепке алу учаскелері бойынша құжат айналымын 

ұйымдастыру.  

2. Мұрағатқа тапсыру үшін есепке алу құжаттарын дайындау 

және ресімдеу.  

3. Есепке алу құжаттары жоғалған жағдайда оларды қалпына 

келтіру.  

Білімі:  

1. Бастапқы құжаттар мен есепке алу регистрлерін жіктеу.  

2. Бастапқы құжаттарды, есепке алу тіркелімдерін ресімдеуге 

қойылатын заңнама талаптары.  

3. Бухгалтерлік құжаттарды сақтау тәртібі мен мерзімдері.  

4. Автоматтандырылған жүйенің деректер базасын 

қалыптастыру, сақтау тәртібі.  

Жеке құзыреттерге 

қойылатын талаптар 

Өзін-өзі ұйымдастыру.  

Коммуникативтік, орындаушылық, аналитикалық қабілеттер.  

Бастамашылық.  

Жауапкершілік. 
СБШ шеңберіндегі 

басқада кәсіптермен 

байланысы 

 

Бухгалтер-ревизор (аудитор) 

Мамандық коды 2411 
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Бухгалтер-ревизор (аудитор)  « КӘСІБІНІҢ  КАРТОЧКАСЫ» 

 

Бухгалтер-ревизор (аудитор)  « КӘСІБІНІҢ  КАРТОЧКАСЫ» 

Мамандық коды 2411 

Кәсіп атауы Бухгалтер-ревизор (аудитор) 

ҰБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 

 

 

5 

КС бойынша біліктілік 

деңгейі 

 

 

 

Бірінші категориялы бухгалтер-ревизор  

Кәсіби білім беру 

деңгейі 
 

Тиісті мамандық бойынша жоғары кәсіби  (қаржы-экономикалық) білім 

Еңбек қызметтері 1) ұйым бойынша саясатты әзірлеуге қатысу және ұйымдастыру 

кәсіпорындағы ішкі бақылау (аудит).  

2) ішкі аудиторлық іс-шараларды жүргізу жоспары мен 

бағдарламасын әзірлеу; тексерулер. 

3) Қаржы-шаруашылық аудитін ұйымдастыру және оған қатысу; 

тексеру нәтижелерін ресімдеу және оларды кәсіпорын басшылығына 

жеткізу 

4) мүлікті есепке алудың анықтығы мен толықтығын бақылауды 

ұйымдастыру, кәсіпорын қызметінің бағыттары (учаскелері) бойынша 

міндеттемелер мен шаруашылық операцияларды есепке алу. 

5) қарамағындағылардың жұмысын бақылау және түзету. 

6) кәсіпорынның ішкі аудитінің нәтижелері бойынша есеп жасау. 

7) тиімділікті арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеуге қатысу 

қаражатты пайдалану және мүліктің сақталуы. 
Еңбек қызметтері 1 

 

Кәсіпорында ішкі 

бақылауды (аудитті) 

ұйымдастыру 

жөніндегі саясатты 

әзірлеуге қатысу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Бухгалтерлік есеп және ішкі бақылау жүйесін тексеру, олардың 

мониторингі.  

2. Кәсіпорынның қаржылық және шаруашылық қызметіне 

кешенді талдау жүргізу.  

3. Бухгалтерлік есеп және ішкі бақылау жүйесін жақсарту 

бойынша ұсыныстар әзірлеу.  

Білімі:  

1. Ішкі аудит стандарттары.  

2. Ішкі аудитті жүргізу кезеңдері.  

3. Аудитордың этикалық принциптері.  

4. Қаржылық және шаруашылық қызметті кешенді талдау 

әдістемесі. 
Еңбек қызметтері  2 

 

Ішкі аудиторлық 

тексерулер 

жүргізудің жоспары 

мен бағдарламасын 

әзірлеу 

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Аудитті жоспарлау.  

2. Бухгалтерия қызметкерлері арасында міндеттерді бөлу.  

3. Ішкі аудит әдіснамасын, оның ішінде тексерудің базалық 

әдістемелерін әзірлеу.  

4. Тиісті құжаттарды, кәсіпорынның қаржы - шаруашылық 

қызметі туралы мәліметтерді қамтитын басқа да ілеспе ақпаратты 

зерделеу, талдау және қорыту.  

5. Кәсіпорынның қаржы-экономикалық қызметінің маңызды 

мәселелері бойынша басшылыққа кеңес беру.  

Білімі:  

1. Кәсіпорын аудитінің ерекше аспектілері.  

2. Ішкі аудит стандарттары.  

3. Ішкі аудитті жүргізу кезеңдері.  
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4. Аудиторлық қызметтің этикалық принциптері.  

5. Ішкі аудиттің әдістері мен тәсілдері. 
Еңбек қызметтері  3 
 

Ревизияны 

ұйымдастыру және 

оған қатысу, ревизия 

нәтижелерін ресімдеу 

және оларды 

кәсіпорын 

басшылығы жеткізу  

Іскерліктер мен дағдылар:  

1. Мүлікті түгендеуді жүргізу бойынша жоспар мен 

нұсқаулықтар жасау.  

2. Мүлікті түгендеуге қатысу.  

3. Нәтижелерді түгендеу және ресімдеу процесін қадағалау.  

4. Құжаттар мен жазбаларды тексеру: формальды, 

арифметикалық және мәні бойынша тексеру және нәтижелерді 

ресімдеу.  

5. Бастапқы құжаттарды ресімдеу тәртібін бақылау.  

6. Материалдық жауапкершілік туралы шарттардың болуын 

бақылау.  

7. Тексеру нәтижелерін ресімдеу 

8. Тексеру нәтижелері туралы басшылықты хабардар ету. 

Білімі:  

1. Түгендеу жүргізу тәртібі.  

2. "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы"2007 

жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының талаптары.  

3. Кәсіпорынның шаруашылық операцияларының заңдылығы 

мен негізділігін, олардың есепке алу мен қаржылық есептілікте дұрыс 

көрсетілуін тексеру жөніндегі бақылау іс-қимыл жүйесі.  

4. Аудиттің әдістері мен әдістемелік тәсілдері.  

5. Тексеру нәтижелері бойынша есептер жасау 

Еңбек қызметері  4 

 

Бақылауды 

ұйымдастыру 

бағыттар (учаскелер) 

бойынша мүлікті, 

міндеттемелерді және 

шаруашылық қызмет  

операциялары есепке 

алудың дұрыстығы 

мен толықтығы 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Есепке алу құжаттарында мүліктің, міндеттемелер мен капиталдың 

қозғалысы бойынша операциялардың уақтылы және дұрыс көрсетілуін тексеру. 

2. Келіп түскен активтерді есепке алудың толықтығын тексеру. 
3. Жалақыны есептеудің және одан ұстап қалудың барлық түрлерінің 

дұрыстығын тексеру. 

4. Жетіспеушіліктерді, дебиторлық берешекті және басқа да шығындарды 

есептен шығарудың дұрыстығын тексеру. 

5. Салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдердің дұрыс есептелуін 

тексеру. 

6. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер амортизациясының 

белгіленген нормалары мен әдістерінің қолданылуын бақылау. 

7. Кәсіпорынның кірістері мен шығыстарының дұрыс қалыптасуын 

тексеру. 

8. Есеп саясатына сәйкес үстеме шығыстардың бөлінуін бақылау. 
9. Шығындарды өнімнің өзіндік құнына жатқызудың уақтылығы мен 

дұрыстығын бақылау. 

Білімі: 

1. Кәсіпорындағы құжат айналымын ұйымдастыру тәртібі. 

2. Бастапқы құжаттардың нысандары. 

3. Бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібі. 

4. "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы"2007 жылғы 28 

ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының талаптары. 

5. Кәсіпорынның есеп саясатының ережелері. 

6. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын қолдану жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдар. 

7. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы кодексі 
8. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы 

(Салық кодексі)" кәсіпорынның салықтары мен міндетті төлемдерін есептеу 

бөлігінде. 

9. Өндірістік есептің ерекшеліктері. 

10. Бухгалтерлік есепте қолданылатын ақпараттық технологиялар. 

Еңбек қызметі  5 

 

Қызметкерлерге 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Аудиторлық процесті құжаттау. 

2. Аудит жоспары мен бағдарламасының орындалуын бақылау. 
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қатысты бақылау және 

жұмысқа түзетулер 

енгізу 

 

 

 

3. Ағымдағы мәселелер бойынша кеңес беру. 

4. Қол астындағылар үшін жұмысты орындау жөніндегі нұсқаулықтарды 

әзірлеу. 

Білімі: 

1. Аудит жүргізу әдістемесі. 

2. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің дәлдігін, сенімділігі мен 

уақтылығын талдау. 

3. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары. 

Еңбек қызметі  6 

 
Ішкі аудит нәтижелері 

бойынша есеп жасау 

кәсіпорындар 

 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Аудит жоспары мен бағдарламасының орындалуын талдау. 
2. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды бағалау. 

3. Қаржылық есептіліктің бұрмалану тәуекелін анықтау. 

4. Бухгалтерлік есепте анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою 

туралы басшылыққа ұсынымдар әзірлеу. 

Білім: 

1. Аудит жүргізу әдістемесі. 

2. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің дәлдігін, сенімділігі мен 

уақтылығын талдау. 

3. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары. 

4. Халықаралық аудит стандарттары. 

Еңбек қызметі  7 

 
Қаржы қаражатының 

тиімділігі мен 

пайдаланылуын арттыру 

жөніндегі іс-шараларды 

әзірлеуге қатысу және 

мүліктің сақталуына 

Іскерліктер мен дағдылар: 

1. Кәсіпорын қызметтерінің басшыларына өздеріне жүктелген міндеттерді 
тиімді орындауға жәрдемдесу 

2. Экономикалық талдаудың, қаржылық жай-күйі туралы бухгалтерлік 

ақпаратты бағалаудың тәуелсіз нәтижелерін ұсыну 

3. кәсіпорын. 

4. Кәсіпорын басшылығына ішкі бақылау жүйесінің деңгейін арттыру 

бойынша ұсынымдар әзірлеу. 

5. Кәсіпорын ресурстарын пайдалану тиімділігін талдау. 

Білімі: 

1. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің аудиті. 

2. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдау. 

3. Менеджмент негіздері. 

4. Іскерлік этика негіздері. 
5. Өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру негіздері. 

Жеке құзыреттіліктерге 

қойылатын талаптар 

 

Өзін-өзі ұйымдастыру. 

Коммуникативтік, басқарушылық, аналитикалық қабілеттер. 

СБШ шеңберіндегі   

басқа кәсіптермен 

байланыс 

 

 

Бухгалтер 

Мамандық коды 

 

2411 

 

                   3.5 Еңбек нарығындағы қажеттілік 

6b04103 – "Есеп және аудит" бағыты бойынша бітіруші келесі ұйымдар мен мекемелерде жұмысқа орналасу 
мүмкіндігіне ие: 

1. Республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар; 

2. ҚР Қаржы министрлігі; 

3. ҚР Экономикалық даму және сауда министрлігі; 

4. ҚР Ұлттық Банкі; 

5. ҚР Қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау агенттігі; 

6. Министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері; 

7. Бюджеттік мекемелер мен ұйымдар; 

8. Әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы шаруашылық жүргізуші субъектілер; 

9. Аудиторлық компаниялар; 

10. Консалтингтік компаниялар; 

11. Мемлекеттік кәсіпорындар; 
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12. Ірі фирмалар мен банктер; 

13. Бақылау және ішкі аудит бөлімдері. 

  

3.6  Кәсіби қызмет саласы 

 

Кәсіби қызмет салалары мемлекеттік органдар, меншіктің барлық нысанындағы мекемелер мен ұйымдар, 

нарықтық инфрақұрылым буындарындағы экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару органдары, ғылыми-

зерттеу мекемелері болып табылады. Көптілді оқыту болашақ мамандарға шет тіліндегі кәсіби қызметті 

тиімді жүзеге асыруға: инновациялық жобаларға қатысуға, мамандандырылған шетелдік әдебиеттермен 

жұмыс істеуге, шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. 

  

3.7 Кәсіби қызмет объектілері 

  

Кәсіпорындардың мүлкі, оның міндеттемелері, капиталы және активтердің құрамы, орналасуы және оны 

қалыптастыру көздерінің өзгеруіне әкелетін шаруашылық операциялары, сондай-ақ мемлекеттік, орыс және 

ағылшын тілдеріндегі ілеспе құжаттама кәсіби қызмет объектілері болып табылады. 

  

Кәсіби қызмет пәндері 

  

Бітірушінің кәсіби қызметінің пәні ұйымдарда қаржылық шаруашылық және басқару қызметін жүргізе 

білу болып табылады: 

1. шаруашылық операцияларды тіркеу; 

2. ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілікті қалдыру; 

3. АХС сәйкес қаржылық есептілікті талдау және аудит. 

  

Кәсіби қызмет түрлері 

  

Бакалаврлар алған теориялық білімдерін іс жүзінде ұйымның қызметі туралы ақпаратты алу, талдау, 

түсіндіру, жалпылау, бағалау және ұсыну арқылы қолдана білуі керек. 

6В04103 – "Есеп және аудит" мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай 

алады: 

1. Ұйымдастыру-басқару қызметі. Дағдыларға ие болу үшін білікті қаржы және салық органдарында, 

кәсіпорында, сақтандыру ұйымдарында, банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде жұмыс істеу, 
бухгалтерлік есептің ғылыми - әдіснамалық және ұйымдық-технологиялық базасын құруға қатысу, басқа 

мамандармен бірлесіп басқарудың неғұрлым тиімді әдістерін, бизнесті ұйымдастыру қағидалары мен 

рәсімдерін әзірлеу және қолдану, капитал нарығындағы қаржы институттарының қызметіне белсенді 

қатысу; Компанияның корпоративтік имиджін қолдау және дамыту. 

2. Түлектердің есептеу-жобалау қызметі техникалық - экономикалық негіздемеде жүзеге асырылады 

жаңа кәсіпорынды немесе экономикалық жобаны ұйымдастыруға қатысты және қызметті кеңейту үшін 

қажетті кредиттерді, қарыздарды және қаржылық қолдаудың өзге де түрлерін алу үшін мамандандырылған 

құжаттардың (техникалық-экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар және т.б.) тиімділігін талдау үшін 

деректер ұсыныла отырып, жобалардың негіздемесі қамтылуға тиіс. 

  

Кәсіби қызметтің функциялары 

  

6В04103 – "Есеп және аудит" мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалаврының кәсіби 

қызметінің функциялары болып табылады: 

1. Есептік және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және оны басқарушылық 

пайдаланушылар қабылдаған кезде басшылардың пайдалануына дайындау; 

2. Баға белгілеу, Инвестициялар, өндіріс әдістері бойынша балама шешімдерді талдау және бағалау; 

3. Жалпы ұйым қызметін басқару және бақылау;бухгалтерлік есепті жүргізудің заңнамалық-

нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызметтер көрсету 

(аудиторлық және консалтингтік қызмет); 

4. ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілікті жасау;  
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5. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау; 

6. Салық есептілігін жасау және салықтар бойынша декларацияларды толтыру; 

7. ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есепті қалпына келтіру және аудару;бухгалтерлік есепті реттейтін 

нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік қызмет);  

8. Экономика және кәсіпкерлік саласындағы оқу және ғылыми әдебиеттерді зерттеу және талдау; 

9. Кәсіби және жеке өсу үшін өзін-өзі талдау және өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын меңгеру. 

  

Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

 

Экономика және бизнес бакалаврының кәсіби қызметінің типтік міндеттері: 

1. кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын игеру; 

2. өзін-өзі дамыту үшін әлеуеті бар және экономиканың өзгеретін жағдайларына тез бейімделетін 

құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу; 

3. бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау қағидаттары мен қағидаттарында 

белгіленетін бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес ұйымдардың қаржылық жағдайы, қызметінің 
нәтижелері және қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы, сондай-ақ оларды инвесторлардың, өнім 

берушілердің, сатып алушылардың, қарыз берушілердің, мемлекеттік органдардың, банктердің және өзге де 

мүдделі тұлғалардың пайдалануы үшін қажетті толық және анық ақпарат қалыптастыруды қамтамасыз ету;  

4. есеп саясатын, аудит және талдау әдістемесі мен техникасы мәселелері бойынша нұсқаулар мен 

ережелерді әзірлеу; 

5. көрсеткіштердің ғылыми негізделген жүйесі негізінде қоғамда болып жатқан әлеуметтік - 

экономикалық процестерді жан-жақты зерттеу; 

6. ұлттық экономиканың даму үрдістерін жинақтау және болжау; 

7. өндіріс тиімділігін арттыру резервтері барларын анықтау; 

8. көптілділік бағдарламасын іске асыру шеңберінде мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру; 

9. пайдаланушыларды сенімді ақпаратпен заманауи қамтамасыз ету; ғылыми-зерттеу жұмысында және 
практикалық қызметте диплом алдындағы практика нәтижелерін пайдалану және дипломдық жұмысты 

қорғау. 

 

Кәсіби қызметтің бағыттары 

 

6B04103 - "Есеп және аудит" мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалаврлары келесі бағыттар 

бойынша өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыра алады: 

1. Қаржылық есеп пен есептіліктің рөлі мен принциптерін сипаттау; 

2. Ұйымның есеп саясатын әзірлеу; 

3. Бухгалтерлік есеп операцияларын дұрыс ұйымдастыру; 

4. Есеп құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және капиталдың қозғалысын заманауи түрде 

тіркеу; 
5. ХҚЕС сәйкес ұйым үшін қаржылық есептілікті дайындау; 

6. Динамикадағы қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды талдау; 

7. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдар жасау; 

8. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың құрылымын және олардың жиынтығын зерттеу; 

9. Бухгалтерлік есеп әдістемесін түсіну; 

10. Дәлелді баяндау қорғалатын көзқарасын жүзеге асыра отырып, дағдылары Public speaking; 

11. Талдау негізінде зерттелетін процестердің дамуындағы қалыптасқан үрдістерді анықтау; 

12. Ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

13.  Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметіне талдау және аудит жүргізу; 

14. TIME MANAGEMENT дағдыларын жүзеге асыра отырып, басқарушылық және өндірістік қызмет 

деңгейін арттыруға ықпал ету; 
15.  Кәсіби қызметті оңтайландыру үшін қосымша компьютерлік дағдыларды дамыту. 

 

 

4.Оқыту нәтижелері және негізгі құзыреттер 

 

Түлектің негізгі құзыреттілігі жалпы білімділікке, әлеуметтік-этикалық құзыреттілікке, 

ұйымдастырушылық-басқарушылық және кәсіби құзыреттілікке қойылатын талаптар негізінде 

қалыптасады. 

Дублин дескрипторларын есепке ала отырып, оқу нәтижелері бойынша 6В04103 – "Есеп және аудит" 

мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры: 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

 қазіргі экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстар туралы анықтама; 
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 танымның ғылыми әдістерінің мүмкіндіктері туралы анықтама, осы әдістерді меңгеру және оларды 

нақты мәселелерді шешу үшін қолдану; 

 нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен жақын шет елдер шаруашылықтарының өндірісін 

аумақтық бөлу және аумақтық ұйымдастыру сипаты туралы; 

 материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржылық, банктік, сақтандыру және 

инвестициялық технологияларды ұйымдастырудағы технологиялық үдерістер туралы ақпарат; 

 кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін 

жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы негізгі негіздерді қамтиды.; 

 Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 

негіздерін және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерін;; 

 халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының ережелерін; 

 іскерлік этика нормалары; 

 экономиканы мемлекеттік реттеу негіздері; 

 заманауи ақпараттық технологиялар негіздері; 

 бухгалтерлік есепті, аудитті және экономикалық талдауды, қаржылық менеджментті, сондай-ақ 

персоналды басқаруды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 

 оқу, тілдік, өндірістік және дипломалды практиканың болашақ кәсіби қызметінің мақсаттары, 

міндеттері, мазмұны мен маңызы. 
Білім мен түсініктерді қолдану (Дескриптор): 

 қолданыстағы заңнаманы және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының ережелерін 

сақтауға негізделген тиімді есеп саясатын таңдау негізінде есеп пен есептілікті ұйымдастырудың 

ұтымды жүйесін әзірлеу; 

 ұйымның активтері, міндеттемелері мен капиталының бар болуын және қозғалысын есепке алу 

және оның шаруашылық-қаржылық қызметінің нәтижелерін анықтау бойынша іс-шараларды 

орындауға міндетті; 

 іс жүзінде шаруашылық операциялар аудитінің қағидаттары мен ережелерін қолдану ; 

 Ұйымның экономикалық қызметінің практикалық мәселелерін кәсіби түрде шешуге бағытталған; 

 құрылтай құжаттары мен коммерциялық шарттар жасау, іскерлік кездесулер мен дебаттар өткізу ; 

 басқару шешімдерін қабылдау және объектілердің жұмыс істеу тиімділігін бағалау мақсатында 
есептік және есептік ақпаратты аналитикалық өңдеу.; 

 қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ақпаратты іздеу, өңдеу және 

сақтауды ұйымдастыра отырып, оның барлық түрлерімен жұмыс істеу кезінде. 

Пайымдау (Дескриптор): 

 мемлекеттің қолданыстағы заңнамасы және оларға енгізілетін өзгерістер бойынша ақпарат 

ұсынады; 

 елдің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын талқылау кезінде; 

 кәсіби этика мәселелері бойынша; 

 экономика салаларының бухгалтерлік есебінің ерекшеліктері бойынша; 

 ұйымдарда аудит пен бақылауды ұйымдастыру кезінде; 

 қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ақпараттық технологиялардың негізгі ұғымдарына 
салыстырмалы талдау жүргізу кезінде. 

Қарым-қатынас саласындағы іскерліктер (Дескриптор D): 

 түрлі деңгейдегі семинарларда, пікірталастарда, конференцияларда шетелдік әріптестермен 

тәжірибе алмасу және көптілді қоғам құру үшін осы тілдің ана тілдерімен еркін сөйлесуге мүмкіндік 

беретін көлемде шет тілінде диалог ұйымдастыруға  ; 

 диалог жүргізу дағдыларын меңгеру;; 

 икемділіктің тәсілдерін меңгеру; ымыраға келу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру; 

 мамандарға да, маман еместерге де ақпарат, идеялар, мәселелер мен шешімдер туралы хабарлау 

мүмкіндігі. 

Оқыту саласындағы іскерліктер (Дескриптор Е): 

 әрі қарай оқу үшін қажетті материалдарды өз бетінше табуға, зерттеуге, құрылымдауға және 
жүйелеуге;; 

 ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін өңдеу және бағалау; 

 оқушылардың өмір бойы өзін-өзі тану, өздігінен білім алу, өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі 

дамытуға уәждемесі; 

 өзіндік қызмет және рефлексия нәтижелерін бағалау қабілеті; 

 кәсіби тәжірибеден өту кезінде алынған дағдылар мен біліктілікті одан әрі жетілдіру; 

 қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу, талдау және таңдау, оны ұйымдастыру, түрлендіру, сақтау және 

беру мүмкіндігі; 
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 күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу 

дағдыларын меңгеру.; 

 өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі тәрбиелеуге, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберліктің өсуіне 

ұмтылу. 

 

6В04103 – "Есеп және аудит" мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры  құзыреттілігі 

 

Әмбебап құзыреттер (ӘҚ): 

 

ӘҚ-1 Тілдер саласындағы құзыреттіліктер 

 

 Мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру. 

 Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты сөйлеу қабілеті. 

 Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ағымдағы құжаттаманы сауатты құрастыру қабілеті. 

 Көпмәдениетті, полиэтиленді және көпконфессиялы қоғамда сындарлы диалог құру, қарым-қатынас 

жасау біліктері мен дағдылары, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу. 

 Кәсіби халықаралық қарым-қатынастың мамандандырылған терминологиясы аясында қарым-

қатынас құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру. 

 

ӘҚ -2  Компьютерлік құзыреттілік 

 Заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

 Кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану 

қабілеті. 

 Ақпараттық технологияларды және бұқаралық ақпарат құралдары тарататын әлеуметтік ақпаратқа 

сыни көзқарасты меңгеру. 

 Заманауи ақпарат құралдары мен ақпараттық технологияларды меңгеру. 

 Қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу әдістерін, оны түрлендіруді, сақтауды және беруді 

меңгеру. 

 Білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану мүмкіндігі. 

 Ақпараттық өзара іс-қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің, түсіндірудің негізгі 

тәсілдері мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу 

дағдысының болуы; ақпаратты қабылдау және әдістемелік жинақтау, мақсат қою және оған қол 

жеткізу жолдарын таңдау қабілетінің болуы. 

 

ӘҚ-3 Оқу құзыреттілігі 

 Жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында жаңа білім алу және үйрену, осы 

білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. 

 Күнделікті кәсіби қызметке және білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын 

меңгеру. 

 Әр түрлі көздерден ақпаратты табу, өңдеу және талдау мүмкіндігі. 

 Ақпараттың сенімділігі мен сенімділігін бағалау және осы негізде әрекет ету мүмкіндігі. 

 

ӘҚ-4 Әлеуметтік құзыреттілік 

Өз қызметінде негіз қалаушы мемлекеттік құжаттарды және Қазақстан Республикасының нормативтік 

актілерін басшылыққа алу қабілеті. 

Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу қабілеті. 

 Қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу қабілеті. 

Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті.  

Проблемаларды анықтау, тұжырымдау және шешу қабілеті. 

Патриотизм, құрмет көрсету, ашық болу қабілеті. 

 

ӘҚ-5 Этикалық құзыреттілік 

 Мәдениеттің негізгі құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтық пен гуманизмге ие болу. 

 Этикалық нормаларға сәйкес әрекет ету қабілеті. 

 Барлық басты кәсіби қасиеттерге ие болу, жұмыс берушілер тарапынан қойылатын барлық заманауи 

талаптарға жауап беру. 

 Іскерлік этика нормаларын сақтау, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын меңгеру 

қабілеті. 

 Әртүрлі әлеуметтік жағдайларда тиісті түрде шарлау мүмкіндігі. 
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 Кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу; этикалық мінез-

құлық ережелерінен, оның ішінде басқа адамдарға қатысты ауытқуларға төзбеушілікке ие болу; 

азаматтық жауапкершілікке және этикалық мінез-құлық ережелерін сақтауды талап етуге ие болу. 

 

ӘҚ -6  Кәсіпкерлік және экономикалық құзыреттер 

 Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік 

сектордың рөлін білу және түсіну. 

 Экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы туралы түсінікке ие болу. 

 Инновациялық қызметке қабілеттілік. 

 Ресурстарға қажеттілікті бағалау және кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу кезінде оларды 

пайдалануды жоспарлау қабілеті. 

 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қабілеті. 

 Бастамашылық пен кәсіпкерлікке қабілеттілік. 

 

ӘҚ-7 Ұйымдастыру-басқару құзыреттері 

 Бастамашылық таныту және проблемалардың ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерін табу 

қабілеті. 

 Дербес ұйымдастыру және жоспарлау қабілеті. 

 Ұжыммен жұмыс кезінде кәсіби мәселелерді шешудің әртүрлі нұсқаларын өз бетінше әзірлеу және 

ұсыну мүмкіндігі. 

 Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапты қарау. 

 Мақсат қою және оларға жету мүмкіндігі. 

 Бірлескен іс-әрекеттерді ұйымдастыру, бастама көтеру және нәтижеге жауап беру мүмкіндігі. 

 Өмір мен қызметтің әртүрлі салаларында алған білім мен дағдыларды пайдалана отырып, 

идеяларды қалыптастыру және оларды іске асыру қабілеті. 

 Қоршаған ортаны түсіну және басқару, шешім қабылдау және проблемаларды шешу мүмкіндігі. 

 Мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдер қабылдауы үшін 

ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін меңгеру; 

 Деректер базасымен және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу қабілетін меңгеру. 
 

ӘҚ-8 Коммуникативтік құзыреттілік 

 Командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну қабілеті. 

 Қақтығыстарды шешу және келіссөздер жүргізу мүмкіндігі. 

 Ымыраға келе білу, өз пікірін ұжымның пікірімен байланыстыру. 

 Жауапкершілікті қабылдау және шешім қабылдау, бірлескен шешім қабылдауға қатысу мүмкіндігі. 

 Өз міндеттерін шығармашылықпен және ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-қимыл жасай 

отырып, ұжымдағы жұмысқа дайын болу. 

 

ӘҚ-9 құндылықтар және мәдениетаралық құзыреттілік 

 Басқа мәдениеттер мен діндердің өкілдерімен нәтижелі қарым-қатынас жасау. 

 Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болу. 

 Ұлттық мәдениеттің құндылығын сезіну, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және 

ұқыпты қарау. 

 Түрлі этномәдениеттер мен діндерге төзімді болу. 

 Қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-

этикалық құндылықтарды білу және олардың кәсіби қызметінде оларға назар аудару. 

 

ӘҚ-10 өзгерістер мен белгісіздіктердің үдемелі серпіні жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби 

рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты ауыстыруға дайындық 

 Заманауи ақпараттық ағындарда бағдарлану және әлемдік экономикадағы серпінді өзгеретін 

құбылыстар мен процестерге бейімделу қабілеті. 

 Кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және ұтқыр болу. 

 Белгісіздік пен тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер 

қабылдау дағдыларын меңгеру. 

 Жинақталған тәжірибені сыни бағалау және қайта ойлау қабілеті, кәсіби және әлеуметтік қызметті 

көрсету. 

 Халықаралық салада өндірістік және қолданбалы қызметті жүзеге асыру қабілеті. 

 Жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу қабілеті. 

 Жаңа жағдайларға бейімделу қабілеті. 

 Өзгерістерге икемді жауап беру және ақылға қонымды тәуекелді қабылдау мүмкіндігі. 
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Кәсіби құзыреттер (КҚ): 

 

КҚ -1 Есептік-экономикалық құзыреттілік 

 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-

экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді жинау және талдау 

қабілеті. 

 Типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-құқықтық база негізінде шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу қабілеті. 

 Экономикалық жоспарларды құру үшін қажетті есептеулерді орындау, оларды негіздеу және 

ұйымда қабылданған стандарттарға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі. 

 

КҚ -2 Аналитикалық, ғылыми-зерттеу құзыреттілік 

 Қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау және өңдеуді 

жүзеге асыру қабілеті. 

 Тапсырмаға сәйкес Экономикалық деректерді өңдеуге арналған құралдарды таңдау, есептеу 

нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу мүмкіндігі. 

 Экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және 

экономикалық модельдерді құру, алынған нәтижелерді талдау және мазмұнды түсіндіру қабілеті. 

 Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың есептілігінде 

қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдау және түсіндіру және алынған 

мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдалану қабілеті. 

 Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік статистика 

деректерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін 

анықтау қабілеті. 

 Отандық және шетелдік ақпарат көздерін пайдалана отырып, қажетті деректерді жинау, оларды 

талдау және ақпараттық шолу және/немесе талдамалық есеп дайындау қабілеті. 

 Аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық 
технологияларды пайдалану мүмкіндігі. 

 

КҚ -3 Дамытушы құзыреттілік 

 Өзін-өзі дамытуға, біліктілікті арттыруға және кәсіби шеберліктің өсуіне ұмтылу. 

 Математикалық, жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар саласында оқу, жаңа 

білім алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеті. 

 Кәсіби қызметті жүзеге асыру және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін, сондай-ақ 

көшбасшылық қасиеттерді дамыту үшін қажетті жаңа білім мен дағдыларды игеру дағдыларын 

меңгеру. 

 Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіне білу қабілеті, кәсіби қызметті 

орындауға Жоғары ынтасы болуы тиіс. 
 

КҚ- 4 Арнайы құзыреттілік 

 Бухгалтер мамандығының тарихын білу және бухгалтерлік ойдың дамуы. 

 Қаржылық шешімдер қабылдау үшін ақпаратқа қажеттілікті қоса алғанда, ішкі және сыртқы 

пайдаланушылар үшін Есептіліктің мазмұнын, тұжырымдамасын және мәнін білу және түсіну. 

 Пайдаланушылардың мүдделерін қанағаттандыру үшін бухгалтерлік ақпаратты бағалауды білу. 

 ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті реттеу мәселелерін білу. 

 Қаржылық деректердің дәлдігі мен тұтастығын және ұйым активтерінің сақталуын қамтамасыз 

ететін бақылау тұжырымдамаларын, әдістері мен процестерін білу. 

 Бухгалтер мен аудитордың этикалық және кәсіби жауапкершілігін түсіну; 

 Салық салуды және оның қаржылық және басқарушылық шешімдерге әсерін білу; 

 Қазақстан заңнамасын білу. 

 Аудиттің және АХС сәйкес аттестаттауды талап ететін басқа да қызметтердің сипатын түсіну. 

 Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы ғылымның теориялық-әдіснамалық 

негіздерін білімінің болуы. 

 Қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарын білуі. 

 

КҚ -5 Қалыптастырушы (Кәсіби) құзыреттілік 

 Жүйелік және салыстырмалы талдау әдістерін меңгеру. 

 Сыни ойлауды қалыптастыру. 
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 Жобалау және болжау дағдыларын меңгеру. 

 Өмір бойы біліктілігін арттыру мүмкіндігі. 

 Командада жұмыс істей білу. 

 Жеке қасиеттерді қалыптастыру: қарым-қатынас, тәуелсіздік, жауапкершілік, ұйымшылдық, 

мақсаттылық және т. б. 

 

КҚ -6 Зерттеу құзыреті 

 Негізгі экономикалық ақпаратты түсіну, сыни талдау және пайдалану қабілетіне ие болу.  

 Әртүрлі экономикалық мектептердің тұжырымдамаларын сыни қабылдау қабілетіне ие болу. 

 Бейіндеу немесе жеке білім беру траекториясы шеңберінде алынған арнайы білімді пайдалану 

қабілетін меңгеру. 

 Бухгалтерлік есеп, статистика, аудит саласында жұмыс істеу қабілетіне ие болу. 

 Қаржылық есеп пен есептіліктің рөлі мен принциптерін сипаттау. 

 Ұйымның есеп саясатын әзірлеу. 

 Операциялардың бухгалтерлік есебін дұрыс ұйымдастыру. 

 Есеп құжаттарында мүліктің, міндеттемелердің және капиталдың қозғалысын заманауи түрде 

тіркеу. 

 ҚЕХС сәйкес ұйым үшін қаржылық есептілікті дайындау. 

 Динамикадағы қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды талдау. 

 Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдар жасау. 

 Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың құрылымын және олардың жиынтығын зерттеу. 

 Бухгалтерлік есеп әдістерін түсіну. 

 Дәлелді баяндау қорғалатын көзқарасын. 

 Зерттелетін процестердің дамуындағы қалыптасқан тенденцияларды талдау негізінде анықтау. 

 Ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

 Басқарушылық және өндірістік қызмет деңгейін арттыруға ықпал ету. 

 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметіне талдау және аудит жүргізу. 

 

КҚ - 7 Әлеуметтік-жеке құзыреттер 

 Кәсіби және әлеуметтік қызметтегі жалпы мақсаттарды анықтау, тарату. 

 Әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын басшылыққа ала отырып, кәсіби қызметті, бизнесті құру 

және таңдау жасау. 

 Түбегейлі жаңа идеялар мен өнімдер шығаруға, креативтілікке, бастамашылдыққа ие болуға. 

 Кәсіби қызметте технологиялық талаптар мен нормативтердің орындалуын құру, сипаттау және 

жауапты бақылау. 

 

 

5.ББ ОҚЫТУДАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 

Код 

нәтежиесі 

Нәтижені тұжырымдау 

Түлектің жалпы білімі және әлеуметтік-этникалық қарым-қатынасы 

ОН 1 Экономика және бизнес, экономикалық-қаржылық технологиялар саласында білімді , 
экономикалық ақпаратты іздеу, бағалау, іріктеу және пайдалану біліктері мен дағдыларын 

меңгеру, Менеджмент және маркетинг саласында жаңашылдыққа қабілетті болу, 

экономикалық шеберлікті жетілдіруге ұмтылу 

ОН 2 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның аса маңызды үш 

құрамдас бөлігі(этноформаттаушы, азаматтық, жалпыұлттық) мәнмәтінінде білу, 

мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, Тарихи, сондай-ақ әлеуметтік-гуманитарлық 

тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз ұстанымын түсіндіру, сендіру қабілеті, тиімді 

коммуникациялар құра білу, Қазақстан мәдениетінің базистік құндылықтарын және 

мәдениетінің өркениеттегі орнын білу, моральдық сана құндылықтарын іске асыру және 

күнделікті практикада адамгершілік, адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін 

арттыру бойынша жұмыс істей білу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-

адамгершілік тетіктерін іске қосу 

Экономикалық және ұйымдастыру-басқару комитеттері 

ОН 3 Негізгі ұғымдарды, қаржы әдістерін түсіну, қаржы нарығындағы қаржы делдалдарының 
қызметін ажырату, қазақстандық бағалы қағаздар нарығы үшін дамыған елдердің 

тәжірибесін пайдаланудың артықшылықтары, кемшіліктері мен мүмкіндіктерін анықтауда 

білімдерін қолдану, шетелдік қор нарығының биржалық мәмілелерін хеджирлеудің әртүрлі 
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тәсілдерін қолдану  

ОН 4 Ұйым активтерінің, міндеттемелерінің және капиталының бар болуын және қозғалысын 

есепке алу және оның шаруашылық-қаржылық қызметінің нәтижелерін айқындау жөніндегі 

іс-шараларды орындау 

ОН 5 Әлеуметтік - экономикалық процестер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік 

статистика деректерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің 

өзгеру үрдістерін анықтау қабілеті 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

ОН 6  

Ақпараттық өзара іс-қимылдың, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің, түсіндірудің 

негізгі тәсілдері мен құралдарын меңгеру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен 

жұмыс істеу дағдысының болуы; ақпаратты қабылдау және әдістемелік жинақтау, мақсат 
қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетінің болуы 

Арнайы құзыреттіліктер 

ОН 7 Бухгалтерлік балансты құру жалақыны есептеу және оларды ұстап қалу, шоғырландырылған 

қаржылық есептілікті дұрыс жүргізу, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің 

заңнамалық және нормативтік актілерін білу 

ОН 8 Экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және 

экономикалық модельдерді құру, алынған нәтижелерді талдау және мазмұнды түсіндіру 

қабілеті 

ОН 9 Қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинау, талдау және 

өңдеуді жүзеге асыру қабілеті 

ОН 10 Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешу 

үшін шет тілінде ауызша және жазбаша түрде байланысқа түсу 

ОН 11 Жұмыс өнімділігін арттыру үшін қаржылық талдаудың автоматтандырылған 

жүйелерінде,анықтамалық құқықтық жүйелермен, электрондық поштамен, Интернетпен 

және басқа да IT-технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру 

ОН 12 Әрбір түлек бизнесті басқару үшін Экономикалық талдаудың дәстүрлі әдістеріне ие болады 

және қолданады, кәсіпорын мен оның бөлімшелерінің ресурстарын пайдалану тиімділігінің 

көрсеткіштерін талдайды, қаржылық тұрақтылықты жақсарту немесе нығайту және оның 
іскерлік белсенділігін арттыру бойынша басқарушылық шешімдер қабылдау үшін ұйымның 

қаржылық есептілігін аналитикалық зерттеу әдістеріне ие болады 
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6.БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 

ҚР МЖМБС талаптарына сәйкес 6B04103 – Есеп және аудит білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалаврларды дайындау. Білім беру бағдарламасының құрылымы пәннің міндетті компоненттерінің саны 

мен көлемімен, оларды оқыту тәртібімен, бақылау түрлерімен және оқыту циклінің баламалы бөліктерімен 

(таңдау бойынша пәндер) реттеледі. 

    Білім беру бағдарламасының құрылымы құзыреттілікті қалыптастыруды қамтамасыз ететін тараулар мен 

циклдерді (пәндер, практика) меңгеру үшін жүйелі түрде көрініс табады. 
 

Оқу мерзімі - 4 жыл  

                                Берілетін дәреже – 6B04103-Есеп және аудит ББ бойынша бизнес және басқару бакалавры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Циклдер мен пәндердің атауы Жалпы еңбек сыйымдылығы 

Академиялық сағаттарда Академиялық 

кредитте 

1 2 3 4 

1 Жалпы білім беретін пәндер циклі (ЖБП)   1680 көп емес 56 көп емес 

 

 

 

 

1) 

Міндетті компонент   1530 көп емес 51 көп емес 

Қазақстанның қазіргі тарихы 150 5 

Философия 150 5 

Шет тілі 300 10 

Қазақ (орыс) тілі 300 10 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

150 5 

Әлеуметтік-саяси білім модулі 240 8 

Дене дайындығы 240 8 

2) ЖОО компоненті  150 көп емес 5 кем емес 

2 Базалық пәндер циклі (БП)   3360 көп емес 112 кем емес 

1) ЖОО компоненті   

3 Бейіндеуші пәндер циклі   1800 кем емес 60 кем емес 

1) ЖОО компоненті   

4 Оқытудың қосымша түрлері (БЖТ)   

5 Қорытынды аттестаттау 360 12 

 Жиыны  7200 кем емес 240 кем емес 

 Қосымша 4 

Мемлекеттік жалпыға 

міндетті 

жоғары білім беру 

стандартына 
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6B04103 – Есеп және аудит ББ оқу жоспары 

 

Модуль коды  Модульдің  құрамдас 

бөліктері (код және атау) 

Цикл және 

компонент 
қорытын

ды 

бақылау 

нысаны 

Академи

ялық 

кредитте

р саны 

Қалып

тастыр

ылаты

н 

құзыре

ттілікт

ер 

(кодтар 

5) 

бөлімн

ен 

ескерту 

ескер

ту 

1 оқу жылы 

1 квартал 

Mod 1. Қазіргі 

әлемде 

коммуникация 

негіздері 

KRYa Қазақ (орыс) тілі ЖБП(МК) 

Тест  

5   

Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі 

VS 1102 Мәңгілік ел ЖБП(ТК) Тест 5 КК1  

 EMO 1102 ҚР этносаясат және 

халықаралық қатынастар 

ЖБП(МК) 

Rel 1102 Дінтану БП(ЖООК) 

MSTEMiEM5 

STEM  және 

экономикалық 

математикалық 

білім модулі 

ET 1103Экономикалық теория БП(ЖООК) Тест 5 ПК3  

Квартал бойынша қорытынды                                                                                                  15 

2 квартал 

MSN  Әлеуметтік-

ғылымдар модуль 

SIK 1204 Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

ЖБП(МК) Мемлекет

тік 

емтихан 

5 КК1  

OKSM3 Қазіргі 

әлемде 

коммуникация 

негіздері 

KYa1205 Қазақ (орыс) тілі ЖБП(МК) тест 5 КК7  

MSTEMiEM5 

STEM  және 

экономикалық 

математикалық 

білім модулі 

ME 1206 Экономикадағы 

математика 

БП(ЖООК) Тест 5 ПК2  

Квартал бойынша қорытынды                                                                                               15                                        

 3 квартал 

MSN Әлеуметтік-

ғылымдар модуль 

Fi1307Философия ЖБП(МК) Тест 5 КК2  

OKSM3 Қазіргі 

әлемде 

коммуникация 

негіздері 

IYa 1308 Шетел тілі ЖБП(МК) Тест 5 КК8  

IKTNAYa 1309 Ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

ЖБП(МК) Тест 5 КК6  

Квартал бойынша қорытынды л                                                                                               15                                         

4 квартал 

MSN Әлеуметтік-

ғылымдар модуль 

OAK 1410 Сыбайлас 

жемқорлыққа күрес мәдениет 

негіздері 

ЖБП(МК) 

Тест 

5 КК7  

Kul 1410 Мәдениеттану ЖБП(МК) Казтест  
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Psi 1410 Психология  ЖБП(МК) Тест  

OKSM3 Қазіргі 

әлемде 

коммуникация 

негіздері 

IYa 1411 Шетел тілі ЖБП(МК) Сараланға

н сынақ 

5 КК8  

MFKS4 

Денешынықтыру 

және спорт 

мәдениеті/ 

FK 1412 Дене шынықтыру ЖБП(МК) Тест  4 КК9,КК

10, 

КК11 

 

Мамандықты 

жүргізу 

UOP 1413 Оқу- танысу 

тәжірибесі 

БП(ЖООК) Тәжірибе 

бойынша 

қорытынд
ы баға 

1 ПК9  

Квартал бойынша қорытынды                                                                                               15                                           

Жылдық қорытынды                                                                                                       60                                           

2 оқу жылы 

1 квартал 

MSTEMiEM5 

STEM  және 

экономикалық 

математикалық 

білім модулі 

Mik 2101 Микроэкономика БП(ЖООК) Тест 5 ПК 4  

EJAK/BYIA 2102 

"Есеп және аудитке" кіріспе/ 

Введение "Учет и аудит" 

БП(ЖООК) Тест 3 ПК 4  

MSPZ2 

Әлеуметтік және 

саясаттық білім 

модулі 

PS 2103 Саясаттану және 

әлеуметтану 

ЖБП(МК) Тест 3 КК3  

MFKS4 

Денешынықтыру 

және спорт 
мәдениеті 

FK 2104 Дене шынықтыру ЖБП(МК) Сараланға

н сынақ 

4 КК9,КК

10, 

КК11 

 

Квартал бойынша қорытынды                                                                                               15                                           

2 квартал 

MSTEMiEM5 

STEM  және 

экономикалық 

математикалық 

білім модулі 

Mak 2205 

Макроэкономика 

БП(ЖООК) Тест  5 ПК 4  

MBJD  6 

Бухгалтерлік 

жүйенің дамуы / 

Развитие 

бухгалтерской 

системы 

KED/ERK 2206 

 Қазақстанның экономикалық 

дамуы/Экономическое развитие 

Казахстана 

БП(ТК) Жазбаша 

емтихан 

5 ПК 8  

ES/EP 2206 

Экономикалық 

саясат/Экономическая политика 

ADI/ICHR 2206 

Адам дамуының 
индексі/Индекс человеческого 

развития 

EMR/GRE  2206 

Экономиканы мемлекеттік 

реттеу/Государственное 

регулирование экономики 

MMMIK 8 

Менеджмент, 

маркетинг және 

қаржы/Менеджме

нт,маркетинг и 

финансы 

Mar/Mar  2207 

Маркетинг/Маркетинг 

БП(ТК) Тест  5 ПК 11  

BM/BM 2207 

 Банктік маркетинг/Банковский 

маркетинг 

MZ/MI 2207 

 Маркетингтік 

зерттеулер/Маркетинговые 

исследования 
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MB/UM 2207 

Маркетингті басқару/ 

Управление маркетингом 

Квартал бойынша қорытынды                                                                                               15                                           

3 квартал 

MUShJ 7 

 Ұлттық шоттар 

жүйесі / Система 

национальных 

счетов 

YShJ/SNS 2308 

Ұлттық шоттар жүйесі / 

Система национальных счетов 

БП(ТК) Тест 5 ПК 10  

KS/FS 2308 

 Қаржылық статистика / 

Финансовая статистика 

KEASO/SOEI 2308 

Компьютерде экономикалық 

ақпаратты статистикалық өңдеу 
/ Cтатистическая обработка 

экономической информации на 

компьютере 

MMMIK 8 

Менеджмент, 

маркетинг және 

қаржы/Менеджме

нт,маркетинг и 

финансы 

Men /Men 2309 

Менеджмент /Менеджмент 

БП(ТК) Тест 5 ПК 12  

TB/YR 2309 

 Тәуекелді басқару/Управление 

рисками/Risk management 

ASEM/MBSSE 2309 

Әлеуметтік сфера 

экономикасындағы 

менеджмент/Менеджмент  

социальных сферах 

экономики/Management of social 
sectors of the economy 

MBUBOE  11 

Экономика 

салаларындағы 

бухгалтерлік есеп 

/ Бухгалтерский 

учет в отраслях 

экономики 

UE/YY 2310 

Басқару есебі/Управленческий 

учет 

БП(ЖООК) Тест 5 ПК 21  

Квартал бойынша қорытынды                                                                                               15    

4 квартал 

MSTEMiEM5 

және 

экономикалық 

математикалық 

білім 
модулі/STEM  и е 

и экономико-

математическое 

образование 

HE/ME  2411 

Халықаралық экономика/ 

Международная экономика 

БП(ЖООК) Тест 5 ПК 6  

MFKIA 9 

 Қаржылық 

бақылау және 

аудит / 

Финансовой 

контроль и аудит 

AN / OA 2412 

  Аудит негіздері / Основы 

аудита 

БП(ЖООК) Тест 5 ПК 14  

MFKIA 9 

Қаржылық 

бақылау және 

аудит / 

Финансовой 

контроль и аудит 

OT /PP 2413 

 Өндірісітік тәжірибе / 

Производственная практика 

БП(ЖООК) Есеп 5 ПК 16  

Квартал бойынша қорытынды                                                                                               15                                           

Жыл қорытындысы                                                                                                       60                                           
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3 оқу жылы 

1 квартал 

MSTEMiEM5 

STEM  және 

экономикалық 

математикалық 

білім 

модулі/STEM  и е 

и экономико-

математическое 

образование 

RT/RT 3101 

 Робототехника /Робототехника 

БП(ТК) Тест 5 ПК 1  

ING/ING  3101 

Инжиниринг/ 

Инжиниринг 

3DMD/3DU  3101 

3D моделирование/3D үлгілеу 

MRBS 6 
Бухгалтерлік 

жүйенің дамуы / 

Развитие 

бухгалтерскй 

системы 

EMK/VSE  3102 

Основы бухгалтерого учета 

БП(ЖООК) Тест 5 ПК 7  

MMMIF 8 

 Менеджмент, 

маркетинг және 

қаржы/Менеджме

нт,маркетинг и 

финансы 

Kar/F 3103 

Қаржы/Финансы 

БП(ТК) Тест 5 ПК 12  

KNKA/FIFR 3103 

Қор нарығының қаржылық 

аспаптары/Финансовые 

инструменты фондового рынка 

KND/FRP 3103 

Қаржы нарығы және 

делдалдары/Финансовые рынки 
и посредники 

Квартал бойынша қорытынды                                                                                               15                                           

2 квартал 

MSITBOT 10 

Экономика 

саласындағы  

қазіргі замануи  

IT-технологиялар/ 

СовременныеIT-

технологии в 

отрасли 

экономики 

ITK/ITK 3204 

 IT-консальтинг/IT-консальтинг 

БП(ТК) Тест  5 ПК 16  

BEK/KBU  3204 

Бухгалтерлік есепті 

компьютеризациялау/Компьюте

ризация бухгалтерского учета 

1CB/1CB  3204 

1С: бухгалтерия/1С: 

бухгалтерия 

KZITB/SITP  3204 

Қазіргі заманғы  IT 

бағдарламалар/Современные 

IT-программы 

MBUBOE 11 

Экономика 
салаларындағы 

бухгалтерлік есеп 

/ Бухгалтерский 

учет в отраслях 

экономики 

ShKA/MPR  3205 

Шешім қабылдау 
әдістері/Методы принятия 

решений/Decision making 

methods 

БП(ТК) Ауызша 

емтихан  

5 ПК 17  

MKB/YGD  3205 

Мемлекеттік қаржыны 

басқару\Управление 

государственными 

финансами\Public financial 

management 

MFKIA 9 

Қаржылық 

бақылау және 

аудит / 

Финансовой 
контроль и аудит 

KM/FK  3206 

Қаржылық бакылау / 

Финансовый контроль 

БП(ЖООК) Тест 5 ПК 15  

Квартал бойынша қорытынды                                                                                               15                                           

3 квартал 

MBUBOE 11 KE/FYBB  3307 БП(ТК) Ауызша 5 ПК 18  
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Экономика 

салаларындағы 

бухгалтерлік есеп 

/ Бухгалтерский 

учет в отраслях 

экономики 

Қаржылық есеп/Финансовый 

учет в банках 

емтихан 

 

AShSIKA/IMKBOAPK 3307 

 АШК саласындағы 

инновациялық калькуляция 

әдістері/Иновациионные 

методы калькуляции в отраслях 

АПК 

MBUBOE 11 

Экономика 

салаларындағы 
бухгалтерлік есеп 

/ Бухгалтерский 

учет в отраслях 

экономики 

KBE/BYBS 3308 Құрылыстағы 

бухгалтерлік 

есеп/Бухгалтерский учет в 
строительстве 

БП(ТК) Тест  

 

5   

BBE/BRBB  3308 

Банктегі бухгалтерлік 

есеп/Бухгалтерский учет в 

банках 

MIYA 17 

  Шет тілі модулі / 

Модуль 

иностранного  

язык 

ATTO/PUIA 3309 

Ya  Ағылшын тілін деңгейлеп 

оқытудың 

бағдароамалары/Программы 

уровневого изучения 

английского языка (Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency) 

КП(ЖООК) Тест  

 

5 ПК 29  

Квартал бойынша қорытынды                                                                                                15                                        

4 квартал 

MUIR 12 

 Нарық 

инфрақұрылымын 

басқару / 

Управление 
инфраструктурой 

рынка 

 Omen/Pmen 3410 

Өндірістік 

менеджмент/Производственный 

менеджмент 

КП(ТК) Тест 5 ПК 23  

NI/RI  3410 
Нарықтық инфрақұрылым 

/Рыночная инфраструктура 

SB/UK  3410 

Сапаны басқару/Управление 

качеством 

SE/OE 3410 

 Салалық 

экономика/Отраслевая 

экономика 

SNT/AOR  3410 

Салалық нарықтарды 

талдау/Анализ отраслевых 

рынков 

ENE/ERT 3410 

Еңбек нарығының 

экономикасы/Экономика рынка 
труда 

MIYA 17 

 Шет тілі модулі / 

Модуль 

иностранного  

язык 

PUPRAYa  3411 

Практика устной и письменной 

речи английского языка 

КП(ЖООК) Тест  

 

5 ПК 29  

MBUBOE 11  

Экономика 

салаларындағы 

бухгалтерлік есеп 

/ Бухгалтерский 

учет в отраслях 

экономики 

OT /PP   3412 

Өндірістік 

тәжірибе/Производственная 

практика 

БП(ЖООК) Тест  

 

5 ПК 22  

Квартал бойынша қорытынды                                                                                               15                                           
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Жыл бойынша қорытынды                                                                                                       60                                           

4 оқу жылы 

1 квартал 

MBUBOE 11  

Экономика 

салаларындағы 

бухгалтерлік есеп 

/ Бухгалтерский 

учет в отраслях 

экономики 

KBE/BYBS  4101 

Құрылыстағы бухгалтерлік 

есеп/Бухгалтерский учет в 

строительстве 

БП(ТК) Ауызша 

емтихан 

3 ПК 19  

BBE/BRBB  4101 

 Банктегі бухгалтерлік 

есеп/Бухгалтерский учет в 

банках 

MFYIAMSFO 13 

ХҚЕС сәйкес 

қаржылық 
есеп/Финансовый 

учет в 

соответствии с 

МСФО 

XKESSKE/FYBSMSFO 4102 

 0ХҚЕС сәйкес қаржылық 

есеп/Финансовый учет в 

соответствии с МСФО 

КП(ЖООК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 24  

MNIN 14 

Салықтар және 

салық салу 

модулі/Модуль 

налоги и 

налогообложение 

SSS/NN  4103 

 Салықтар және салық 

салу/Налоги и 

налогообложение 

КП(ТК) Жазбаша 

емтихан 

5 ПК 25  

SJ/NP  4103 

Салықтық жоспарлау / 

Налоговое планирование   

KS/NK 4103 

Налоговая-учетная политика 

NUO/SEE  4103 

Налоговый учет и отчетность/ 
Салықтық есеп және есептілік 

MIYA 17 

  Шет тілі модулі / 

Модуль 

иностранного  

язык 

АТSZhTU/PUPRAYa  4104 

Ағылшын тілінде сөйлеу және 

жазу тәжірибесі/Практика 

устной и письменной речи 

английского языка 

КП(ЖООК) Тест  

 

5 ПК 30  

Квартал бойынша қорытынды                                                                                               18                                        

2 квартал 

MIYA 17 

  Шет тілі модулі / 

Модуль 

иностранного  

язык 

KhSTK/MSYaK 4205 

Халықаралық стандартталған 

тіл курстары/Международные 

стандартизированные языковые 

курсы 

КП(ЖООК) тест 5 ПК 30  

Специализация  направлений подготовки / Арнайы дайындау бағыттары 

1 Бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп және аудит / Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных 

учреждениях 

MBUIABP 15 

Кәсіпорындардағы 
бухгалтерлік есеп 

және аудит/ 

Бухгалтерский 

учет и аудит в 

преприятиях 

KE/EP  4206  

Өндірістің есеп және аудит 
негіздеріОсновы учета и аудита 

на предприятии 

КП(ТК) Ауызша 

емтихан 

5 ПК 27  

AShKKBEEB/UOPAPK  4206  

АШК кәсіпорындарындағы 

есеп және есеп беру / Учет и 

отчетность на предприятиях в 

АПК 

 

KBE/BOP  4206  

Кәсіпорындардағы 

бухгалтерлік есебі / 

Бухгалтерская отчетность 

предприятий 

КП(ТК) Ауызша 

емтихан 

8 ПК 27  

BEOET/ATSBU  4206  
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Бухгалтерлік есепте өзекті 

тақырыптар мен ережелер / 

Актуальные темы и стуатции в 

бухгалтерском учете  

2. Бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп және аудит / Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных 

учреждениях 

MBUIABBU 16 

Бюджеттік 

мекемелердегі 

бухгалтерлік есеп 

және аудит / 
Бухгалтерский 

учет и аудит в 

бюджетных 

учреждениях 

EPBOGKBKY/ 

MBKMEJD 4207 

Экономика, планирование, 

бюджетирование в органах 

государственной 
(муниципиальных) 

казенных, бюджетных и 

коммерчнских 

учереждениях/Мемлекетті

к (муниципалдық), 

бюджеттік және 

коммерциялық 

мекемелердегі экономика, 

жоспарлау, бюджеттеу 

КП(ТК) Тест 5 ПК 28  

BYOGBGKKY/ 

MBOMKMBE 4207 

Бюджетный учет в органах 
госудерственный 

(муниципальной) власти и 

в государственных 

(муниципальных) 

казенных и коммерческих 

учереждениях / 

Мемлекеттік 

(муниципалдық) билік 

органдарындағы және 

мемлекеттік 

(муниципалдық) және 

коммерциялық 
мекемелердегі бюджеттік 

есеп 

 

 

BYGBY/MBMBE 4207 

Бухгалтерский учет в 

государственных 

(муниципиальных) 

бюджетных учереждениях 

/ Мемлекеттік 

(муниципалдық) 

бюджеттік мекемелердегі 
бухгалтерлік есеп 

КП(ТК) Тест 8 ПК 28  

KOGBGKBKY/ 

MBOMBKMB  4207 

Контроль в органах 

государственной 

(муниципиальной) власти  

и в государственных 

(муниципальных)  

казенных, бюджетных и 

коммерческих 

учереждениях / 

Мемлекеттік 

(муниципалдық) билік 
органдарындағы және 

мемлекеттік 
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(муниципалдық) , 

бюджеттік және 

коммерциялық 

мекемелердегі бақылау 

Квартал бойынша қорытынды л                                                                                               18                                        

3 квартал 

MGPIGE 18 

Мемлекеттік 

тәжірибе 

PP 4308 Диплом алды  

тәжірибе 

КП(ЖООК) Тәжірибе 

бойынша 

қорытынд

ы баға 

12   

Квартал бойынша қорытынды                                                                                                12                                        

4 квартал 

MGPIGE 18 

Мемлекеттік 

емтихандар 

GES DZH /DR4409 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 
қорғау немесе кешенді  

емтиханды тапсыру және  

дайындалу 

ИА Қорғау 

немесе 

кешенді 
емтихан 

12   

Квартал бойынша қорытынды                                                                                                12                                        

Жыл бойынша қорытынды                                                                                                       60                                           

Барлығы                                                                                                                                       240                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ОҚУ МОДУЛЬДЕРІНІҢ КАРТАСЫ 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSN01 

2 Модуль атауы Әлеуметтік ғылымдар модулі 

1) Қазақстанның қазіргі тарихы 

2) Философия 

3 Модульді жасаушылар Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С. 

4 Кафедра-модуль иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2,3 квартал (1 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 10 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 

Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы жобасының қазақстандық бірегейлікті, халықтың өзін-өзі 
тануын нығайтудағы, жаңа мыңжылдықтағы зияткерлік серпіліс қажеттілігімен байланысты 

міндеттерді іске асырудағы оның орасан зор рөлімен шартталған. Қазақстандық қоғамның алға 

қойған мақсаттарын табысты іске асыру үшін рухани және идеялық өзегі болуға тиіс, бұған 

қоғамдық сананы жаңғырту тетіктерін ашатын және рухани мәдени дәстүрлердің сабақтастығына 

негізделген "Рухани жаңғыру" бағдарламасы ықпал етеді. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру; студенттердің 

назарын мемлекеттіліктің қалыптасуы мен даму проблемаларына және тарихи-мәдени процестерге 

бағыттау. 

М2 студенттерде философия туралы әлемді танудың ерекше формасы ретінде, оның негізгі бөлімдері, 

проблемалары және болашақ кәсіби қызмет контекстінде оларды зерттеу әдістері туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ1 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын Тарихи 

сипаттау және талдау тәсілдерін меңгеруге, патриотизм мен азаматтық ұстанымды 
қалыптастыру үшін тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдауға, 

тәуелсіз қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының негізгі кезеңдерін білуін 

көрсетуге, тарихи өткенді талдау және дәлелді ақпарат негізінде қазіргі заманғы 

проблемалардың ықтимал шешімдерін ұсынуға қабілетті 

М1 

КҚ2 Философияның тарихи дамуы контексінде онтология мен метафизиканың негізгі 

мазмұнын сипаттай алады, қазіргі жаһандық қоғамның өзекті проблемаларына қатысты 

өзінің адамгершілік ұстанымын тұжырымдай және сауатты дәлелдей алады,Кәсіби 

саладағы проблемалардың философиялық мазмұнын анықтауға өзекті зерттеу жүргізе 

алады және талқылау нәтижелерін ұсына алады 

М2 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 
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Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: 

алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – 

Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. 

Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. 

Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015. – 

328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – Астана: 

Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSPZ2 

2 Модуль атауы Әлеуметтік-саяси білім модулі 

1) саясаттану және әлеуметтану, мәдениеттану 

2) психология, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

3) Мәңгілік Ел, ҚР этносаясаты және ұлтаралық 

қатынастар, Дінтану, 

3 Модульді жасаушылар Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С., Куанов М.С 

4 Кафедра-модуль иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4 вартал  (1,2 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы (Дүниежүзі тарихы, 
Қазақстан тарихы, география) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бұл модуль төрт ғылыми пәнді – Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, психологияны зерттейді, 

олардың әрқайсысының өзіндік пәні, терминологиясы және зерттеу әдістері бар. Аталған ғылыми 

пәндер арасындағы өзара іс-қимыл ақпараттық толықтыру; интегративтілік; осы пәндердің зерттеу 

тәсілдерінің әдіснамалық тұтастығы; нәтижеге бағдарланған оқыту әдіснамасының ортақтығы; 

қалыптасқан қабілеттер ретінде оқыту нәтижелерінің типологиясын бірыңғай жүйелі ұсыну 

қағидаттары негізінде жүзеге асырылады. 

Бұл модуль студенттерге адам қоғамының өмірінің ерекше бөлігі ретінде саясаттың, мемлекеттің, 

саяси және әлеуметтік мәдениеттің қызмет етуі мен тарихи дамуы саласындағы білімдерін, сондай-

ақ адам психологиясы, танымдық процестер психологиясы, тұлғаның дамуының әртүрлі 

кезеңдеріндегі физикалық және психикалық дамуы туралы білімдерін кеңейтуге көмектеседі. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  "Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту"мемлекеттік бағдарламасында айқындалған 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/
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қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу контекстінде білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыру. 

М2 Мамандардың жаңа буынын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи 

сана-сезімнің және әлеуметтік есте сақтаудың, кәсібилік пен бәсекеге қабілеттілік рухының даму 

деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеу 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ3 модульдің (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология) оқу пәндерін 

қалыптастыратын ғылымның барлық салаларындағы пәндік білімді (ұғымдарды, 

идеяларды, теорияларды), қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын әлеуметтік-

саяси модуль пәндерін базалық білу жүйелеріндегі интеграциялық процестердің өнімі 

ретінде,оқытылатын пәндердің ғылыми салаларының теориялары мен идеяларының 
мазмұны негізінде әлеуметтік коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайлардың 

табиғатын түсіндіру және түсіндіру, белгілі бір оқу пәні контекстінде және модуль 

пәндерінің өзара іс-қимыл рәсімдерінде зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін 

пайдалануды алгоритммен ұсыну, әлеуметтік-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым 

тұрғысынан қоғамдағы қатынастардың нақты жағдайын бағалау, ықтимал тәуекелдерді 

ескере отырып, оның даму перспективаларын жобалау; 

М1 

КҚ4 Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың қазақстандық қоғамды 

жаңғыртудағы рөлі тұрғысынан олардың ерекшеліктерін, қазақстандық қоғамның 

құндылықтар жүйесіне, қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық 

нормаларына арақатынасы тұрғысынан коммуникацияның әртүрлі салаларындағы әртүрлі 

жағдайларды талдау; 

М2 

КҚ5 Қазақстан Республикасының "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының мәнін оның аса маңызды үш 

құрамдас бөлігі(этноформаттаушы, азаматтық, жалпыұлттық) мәнмәтінінде білу) 

М2 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 1) білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентцентрлік оқыту; 
2) құзыреттілікке-бағытталған оқыту; 

3) рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади (нақты жағдайларды талдау); 

5) жобалар әдісі (әсіресе кәсіби тілді қолдану саласында өз тәжірибесі мен құзыреттілігін жетілдіру 

және түрлендіру). 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

 1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». 

Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

3. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».-Астана, 2017   

4. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: Уч.пособие». – Алматы: 

Эверо,2016. – 584с.  

5. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. – Алматы: «Қазақ 

университеті», 2012. – 224с. 

6. Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.  

7. «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-
е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе Байзикс. 

Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.  

10. Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью 

перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  

11. Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 688 

с.  

12. Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016  

13. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». – Астана, Ак 
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Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru  

14. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.  

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК  ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды OKSM3 

2 Модуль атауы Қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері 

1) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылш. 
тілінде) 

2) қазақ (орыс) тілі 

3) Шет тілі 

3 Модульді жасаушылар Ыгылова А.К., Матжанова М.А.,Кубашева Д 

4 Кафедра-модуль иесі Шетел тілдері, информатика, автоматика және 

информатика кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Модульді игеру ұзақтығы 

Оқыту және бағалау тілі 

Кафедра  % қатысу 

Информатика, автоматика 

және басқару кафедрасы 
30 

Әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 
30 

Шет тілдер кафедрасы 40 

6 Академиялық кредиттер саны 1,2,3,4 квартал (1 жыл)  

7 Модуль пререквизиттері Орысша, қазақша 

8 Модуль коды 25 

9 Модуль атауы Орта білім беру бағдарламасы (информатика, қазақ 

тілі,ағылшын тілі) 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Жалпы білім беру циклінің міндетті пәндерінің бірі ретінде "Шет тілі" жалпы білім беру пәні 

бойынша білім алушыларды даярлауды қамтамасыз етуге арналған. 

"Қазақ тілі" рухани жаңғырудың жалпыұлттық идеясы аясында тіл үйренудің жаңа форматына және 

студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын қалыптастыруға бағытталған. 

"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" жалпы білім беру пәнінің жаңартылған мазмұнын 
зерделеу, цифрлық жаһандану дәуіріндегі қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың рөлі мен маңызын сыни түсіну қабілетін қалыптастыру, жаңа "цифрлық" ойлауды 

қалыптастыру, әртүрлі қызмет түрлерінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану білімі мен дағдыларын игеру. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  процестерді сыни бағалау және талдау қабілетін, ақпаратты іздеу, сақтау және өңдеу әдістерін, 

сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және беру тәсілдерін қалыптастыру. 

М2 қазақ тілін шет тілі ретінде үйренушілер үшін тілді қолданудың барлық деңгейлерінің 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым – 

қатынас құралы ретінде-А1 қарапайым деңгейі және А2, В1, В2, С1 деңгейлері үшін қазақ тілін 

меңгеру. 

М3 (А2, жалпыеуропалық құзыреттілік) және базалық жеткіліктілік (В1, жалпыеуропалық құзыреттілік) 

деңгейінде шет тілдік білім беру үдерісінде студенттердің коммуникативтік құзыреттілігі. Дайындық 

деңгейіне байланысты білім алушы курсты аяқтау сәтінде білім алушының тілдік деңгейі 

жалпыеуропалық құзыреттіліктің В1 деңгейінен жоғары болған кезде жалпыеуропалық 
құзыреттіліктің В2 деңгейіне жетеді. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КК6 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұнын және даму 

үрдістерін түсіндіру,нақты міндеттерді шешу үшін неғұрлым қолайлы технологияны 

таңдауды негіздеу, ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістері,ақпараттық және 

коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдері, компьютерлік жүйелер мен 

желілердің архитектурасын сипаттау, негізгі компоненттердің мақсаты мен функциялары, 

деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілердің 

бағдарламалық және аппараттық қамтылымын қолдану, ақпаратты қорғау әдістері мен 

құралдарын таңдауды талдау және негіздеу. 

М1 
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КК7 Лексиканы, білімнің грамматикалық жүйесі мен мақсаттардың прагматикалық мазмұнын 

толық түсіну негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдау және 

пайдалану,мәтіннің нақты мазмұнын жеткізу, қорытынды жасай білу, бүкіл мәтіннің және 

оның жекелеген құрылымдық бөліктерінің қорытынды бөлігін сипаттау, мәтіндік 

ақпаратты түсіндіру, әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-

кәсіби мәтіндердің стильдік және жанрлық ерекшеліктерін ашу, қарым-қатынас 

жағдайына сәйкес ақпаратты сұрата және хабарлай білу,, ауызша қарым - қатынасқа 

қатысушылардың әрекеттерін бағалау, таныс немесе бейтаныс сұхбаттасушыға әсер ету 

үшін ақпаратты пайдалану; 

М2 

КК8 Түсінудің тұжырымдамалық негіздерін жүйелейді 
серіктестің, осы деңгейдегі мәтін авторларының коммуникативті ниеттерін салыстырады 

және таңдайды,коммуникативті ниетке сәйкес келетін сөйлеу/қарым-қатынас формалары 

мен түрлерін логикалық құрылымы бар сөйлеудің тиісті түрімен салыстырады және 

таңдайды,тиісті тілдік құралдарды дұрыс таңдау және орынды қолдана отырып, олардың 

зерттелетін тілдің әлеуметтік-мәдени нормаларына сәйкестігін ескере отырып, нақты 

фактілерді қолдану деңгейлерін жіктейді, беделді пікірге сілтеме жасайды.; сөйлеу мінез-

құлқы коммуникативті және танымдық тұрғыдан негізделген, коммуникативті акт 

құрудың стратегиясы мен тактикасын біледі, сөйлеу тақырыбы мен грамматикалық 

дұрыстығы шеңберіндегі лексикалық жеткіліктілікке негізделген сөйлеуді дұрыс 

интонациялық түрде қалыптастырады. 

Ц3 

13 Оқыту және үйрету әдістері 
1. білім алушы тарапынан оқытуға рефлексивті тәсілге негізделген студентке орталықтанған оқыту; 

2. құзыреттілікке бағытталған оқыту; 
3. рөлдік ойындар және әртүрлі форматтағы оқу пікірталастары; 

4. кейс-стади; 5. Жоба әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі межелік бақылау (РК1 және РК2) 

жеке жүргізіледі және ескеріледі. 

15 Әдебиет 

1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және 

қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ 

университеті, 2016. – 264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 

240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. 

Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» – Астана: Деловой мир 

Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІККЕ ҮШІН АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MFKS 4 

2 Модуль атауы Дене шынықтыру және спорт модулі 

Дене шынықтыру 

3 Модуль әзірлеушілер Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-модульдің иесі Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын Кафедра  Қатысуы %  

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/
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басқа кафедралар 

 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4,1 квартал (1,2 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 8 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы дене шынықтыру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ УЙРЕТУ  ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль білім берудің әлемдік стандарттарына сәйкес дене дайындығын қарастыратын "дене 

шынықтыру" жалпы білім беру пәнін оқуға бағытталған. Бағдарлама пәнді игеру деңгейіне 

қойылатын талаптар тұрғысынан бүкіл оқу барысында дене тәрбиесі процесінде оқытушы мен 

студенттің бірлескен ынтымақтастығын анықтайды. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1  Студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін және кәсіби қызметке дайындалу үшін 

денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене шынықтыру құралдары мен әдістерін 

мақсатты пайдалану қабілетін қалыптастыру; болашақ еңбек қызметінде физикалық жүктемелердің, 

жүйке-психикалық кернеулердің және қолайсыз факторлардың тұрақты ауысуына. 

12 Оқыту нәтижелері  

Код ОН сипаттамасы Мақсат 
коды 

КК9  жеке: өзін-өзі дамытуға және жеке өзін-өзі анықтауға дайындығы мен қабілеті; 

Еңбек және өмірлік жағдайларда кәсіби бейімделген дене шынықтыру дағдыларын 

өз бетінше пайдалануға дайын болу; 

М1  

КК10  Мета-пәндік: 

танымдық, спорттық, дене шынықтыру, сауықтыру және әлеуметтік практикада 

пәнаралық ұғымдар мен әмбебап оқу іс-әрекеттерін (реттеуші, танымдық, 

коммуникативтік) пайдалану қабілеті; 

дербес ақпараттық-танымдық іс-әрекетке дайындығы мен қабілеті. 

әр түрлі жарыстарға қатысу дағдыларын қалыптастыру 

қызметі. 

М1 

КК11 пәндік: 

салауатты өмір салтын, белсенді демалысты және бос уақытты ұйымдастыру үшін 

дене тәрбиесінің әртүрлі формалары мен түрлерін қолдана білу. 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері  

1) 1) проблемалық-модульдік оқыту технологиялары; 

2) 2) оқу-зерттеу қызметінің технологиялары; 

3) 3) коммуникативтік технологиялар (пікірталас, баспасөз конференциясы, оқу дебаттары және басқа 

да белсенді формалар мен әдістер); 

4) 4) кейс әдісі (жағдайды талдау); 

5) 5)студенттер іскерлік, рөлдік, имитациялық және басқа ойындарға қатысатын ойын технологиялары. 

14 Бағалау әдістері 

Білім алушылардың құзыреттерін бағалау (түлектің қазіргі заманғы әлеуметтік-тұлғалық және әлеуметтік-

кәсіби құзыреттерін қалыптастыру мақсатында) мынадай өлшемдер бойынша жүзеге асырылады: 

жаңартылған бағдарламаны түсінуді көрсету, терминологияны меңгеру, Алған білімдерін пайдалану; дербес 

практикалық сабақтарды өткізу практикасына енгізу, пікірталас нысандары. 

Студентті сертификаттау стандарттарын орындауға жіберудің міндетті шарты: - оқу семестрлері мен 
курстары бойынша бағдарламаның теориялық бөлімінің талаптарын орындау; 

- ағзаның физикалық және функционалдық жай-күйінің қажетті деңгейін қамтамасыз ететін оқу сабақтарына 

қатысу жүйелілігі; 

- дене шынықтыру дайындығын тестілеуден өту; 

- кәсіби-дене дайындығында іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Ұзақ уақыт сабақтан босатылған студенттер және емдік дене шынықтыру топтарының студенттері Дене 

шынықтыру және спорт кафедрасында келесі нормативтік талаптар негізінде аттестаттаудан өтеді: 

- "дене шынықтыру" пәні бойынша міндетті дәрістер бойынша теориялық білім деңгейін бағалау»; 

- студенттің денсаулық жағдайын, дене жаттығуларын қолдануға қарсы көрсетілімдер мен қарсы 

көрсетілімдерді ескере отырып, дене шынықтыру бойынша қосымша тақырыпты өз бетінше игеруді бағалау; 

- сауықтыру және адаптивті дене тәрбиесі мәселелері бойынша кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысына 
студенттердің қатысуы. 

15 Әдебиет 
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А: ӘКІМШІЛІККЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSTEMiEM 5 

2 Модуль атауы STEM модулі және экономикалық-математикалық білім 

1) Робототехника / 3D модельдеу 

2) Экономикадағы Математика 

3) Экономикалық теория 

4) Микроэкономика 

5) Макроэкономика 

6) Халықаралық экономика 

7) Қазақстанның экономикалық дамуы 

 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі 

 

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы Кафедра  

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  Қатысу %  

Информатика және 

автоматтандыру және 

басқару кафедрасы 

20 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

80 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал (1,2,3 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Қазақ, орыс 

8 Академиялық кредиттер саны 33 

9 Модульдің пререквизиттері Орта білім беру бағдарламасы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ УЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 робототехникалық жүйелерді прогрессивті, көрнекі және сонымен бірге практикалық пайдалы бөлім 

ретінде модельдеу – робототехника, оның алдыңғы қатарлы жетістіктерін қамтиды. Сонымен бірге 

робототехникалық жүйелердің құрылысы мен жұмысының негізін құрайтын іргелі теориялық 

ережелер, қажет болған жағдайда компьютерлік технологияны қолдана отырып, экономикалық 

есептерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты дамыту 

қарастырылады; 

11. Модуль мақсаттары 

М1 жоғары технологиялық жабдықтар негізінде ғылыми - техникалық білім берудің инновациялық 

сипаты жағдайында әртүрлі өмірлік мәселелерді шешу, бағдарламалық басқарылатын электрондық 

компоненттермен және құрылғылармен жұмыс істеу кезінде қажетті жобалық-конструкторлық 
құзыреттер мен құзыреттерді қалыптастыру. 

М2 Экономикалық мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, 

өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздеуге деген ұмтылысты дамыту, студенттердің маман 

ретіндегі болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға 

мүмкіндік беретін математикалық әдістерді игеру; 

М3 Студенттердің ғылыми экономикалық ойлауын қалыптастыру, олар әдістерді, әлеуметтік өндірісті өз 

бетінше қолдану үшін қолдана алады 

М4 Микроэкономика әдістері, нарықтық экономика субъектілерінің мінез - құлқын объективті бағалау 

және олардың бизнес-ортада өзін-өзі сәтті жүзеге асыруы үшін негізгі микроэкономикалық 

модельдер туралы түсінік 

М5 Экономикалық саясаттың тиімділігін объективті бағалау мақсатында Макроэкономиканың 

принциптері, әдістері, негізгі макроэкономикалық модельдер туралы түсінік. 
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М6 Халықаралық экономика саласындағы теориялық білімді, дағдыларды және практикалық 

дағдыларды, Халықаралық экономикалық қатынастарды жүзеге асырудың формаларын, әдістері мен 

тетіктерін қалыптастыру. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ1  құрастыру мен жобалаудың жалпы ғылыми және технологиялық дағдыларын, 

инженерлік-зерттеу қызметінің дағдыларын қалыптастыру, оның ішінде жабдықты 

тестілеу үшін эксперимент қою, нәтижені талдау және түзету 

М1 

КҚ2 туралы түсінік алу әдістері математика туралы, дамуындағы ролін басқа да ғылымдар, 

қайда және қалай қолданылады математикалық әдістері; - білуге, негізгі анықтаулар, 

теорема, ереже, математикалық әдістер және практикалық қолдану дағдысы мен 
міндеттерді шешуге арналған бағдарламамен қарастырылған тақырыптар курс, 

дамыта білу қабілетін және өз бетімен толықтыруға, өзінің білімі. 

М2 

КҚ3 Экономика жұмысының іргелі мәселелерін, экономикалық ғылымның даму 

бағыттарын, қоғамның экономикалық өмірінің негізгі заңдылықтарын, әртүрлі типтегі 

экономикалық жүйелер шеңберіндегі негізгі экономикалық мәселелерді шешу 

жолдарын, Ұлттық экономика деңгейінде көбеюді білу. Экономикалық жағдайды 

талдау, мемлекеттік экономикалық саясаттың салдарын болжау және болжау үшін 

экономикалық модельдерді қолдана білу, экономикалық ақпаратты жинақтау және 

талдау 

М3 

КҚ4 Микроэкономика категорияларын қолдана отырып, экономикалық агенттердің қарым-

қатынасын сипаттай білу, нарықтық құрылымдардың түрлері тұрғысынан нарықтық 

агенттердің мінез-құлқын талдау, әртүрлі нарықтық құрылымдардағы нарықтық 

агенттердің мінез-құлқын ажырата және салыстыра білу. Графикалық модельдерді 
құру механизмін, экономикалық заңдардың әрекеттері мен көріністерін білу. 

М4 

КҚ5 Макроэкономиканың санаттары мен модельдерін қолдана отырып, экономикалық 

агенттердің мінез-құлқын сипаттай білу, макроэкономикалық нарықтардағы 

экономикалық агенттердің өзара әрекеттесуін түсіндіре білу 

М5 

КҚ6 Халықаралық экономиканың құрылымы мен негізгі принциптерін, Халықаралық 

экономикалық қатынастардың мазмұны мен ерекшеліктерін, халықаралық сауда 

саласындағы теориялық және практикалық мәселелердің мәнін, өндіріс 

факторларының халықаралық қозғалысын, Халықаралық Валюталық және қаржылық 

қатынастарды білу. Халықаралық экономикалық қатынастар мен ұйымдардың сыртқы 

экономикалық қызметін ұйымдастыру мен басқаруда халықаралық Экономика 

теориясы саласындағы білімді қолдана білу, қазіргі Халықаралық экономикалық 

өмірде болып жатқан өзгерістерді талдау және олардың салдарын бағалау 

М6 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3) әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) жеке 

жүргізіледі және ескеріледі. 
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А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды RBS 6 

2 Модуль атауы Бухгалтерлік жүйені дамыту модулі 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Қазақстанның экономикалық дамуы / экономикалық 

саясат/адам дамуының индикаторы / экономиканы 

мемлекеттік реттеу 

Оқу (танысу) практикасы 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден ісі 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал 1,2,3 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысшы, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 11 

9 Модуль пререквизиттері Экономикадағы Математика, кіріспе" Есеп және аудит", 

Микроэкономика, Макроэкономика, Халықаралық 

экономика, Экономикалық теория 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модульді игеру студенттерге мамандық бойынша тұжырымдамалық аппаратты игеруге және кәсіби 

құзыреттілікті дамытуға бағытталған оның қолданбалы пәндерін оқуға дайындалуға мүмкіндік 

береді 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Студентті бухгалтерлік баланстың мазмұнымен таныстыру, жалақыны есептеу және оларды ұстап 
қалу, тауарлық-материалдық қорларды бағалау,негізгі құралдарды амортизациялау,қаржылық есеп 

беру, оның ішінде тесттер, іскери ойындар және басқа әдістер арқылы өзіндік жұмыс дағдыларын 

қалыптастыру.студенттердің болашақ жұмысында қажет қасиеттерді анықтап, дамыту және 

студенттердің проблемалық ойлауын дамыту. 

М2 Сандық әдістер мен бағдарламалау әдістерін қолдана отырып, экономикалық мәселелерді модельдеу 

және оларды шешу мәселелерін білу және қарастыру; биржалық сауданың проблемалық мәселелерін 

талдау, негіздеу және анықтау; өзінің кәсіби қызметінде кәсіпорын жұмысының негізгі 

көрсеткіштеріне жалпыланған талдау жүргізу; Қазақстан экономикасын дамыту мәселелері 

М3 Оқу процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы 

дағдыларын, іскери хат алмасу дағдыларын, оқу мамандығына сәйкес практикалық дағдылар мен 

жұмыс дағдыларын игеруді қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

ЕҚ7 Бухгалтерлік есеп туралы Заңның ерекшеліктерін, бухгалтерлік есеп және қаржылық 

есептілік бойынша заңнамалық және нормативтік актілерді, бухгалтерлік есептің негізгі 

бастапқы құжаттарын, қаржылық есептіліктің негізгі нысандарын білу, сондай-ақ 

бухгалтерлік құжаттар мен есептік тіркелімдерді толтыруда дағдылары бар; қаржылық 
есептілікті қалыптастырудың әдіснамалық негіздері саласында және қаржылық 

есептілікте ақпаратты ұсыну мәселелері бойынша кәсіби пайымдау жасауда іскерлік хат-

хабарларды жасау. 

М1 

КҚ8 Әдіснамаға қойылатын талаптарды дамыту қабілеті экономикалық есептерді шешу үшін 

математикалық әдістер мен модельдерді пайдалану; жетекші мектептердің негізгі 

ерекшеліктері және экономикалық ғылымның бағыттары; нарық жағдайында шектеулі 

ресурстарды ұтымды пайдаланудың негізгі нарықтық экономикасы; Қазақстан халық 

шаруашылығының даму тарихы. 

М2 

КҚ9 Білім алушыларға оқытылатын пәндер бойынша алған теориялық білімдерін бекітуге, 

кеңейтуге және тереңдетуге қабілетті, өзіндік жұмыстың практикалық дағдыларын 

игереді, нақты экономикалық міндеттерді шешуде оларды қолдану біліктерін дамытады 

М3 

13 Оқыту және оқыту әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар-оқытудың 

инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және ақпараттық 
жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 

басшылығымен жеке консультациялар. 
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14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 
3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды бақылауды 

тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1.   Международные   стандарты   финансовой   отчетности.   М.: Аскери, 2012. 

2.   Назарова В.А. «Бухгалтерский учет» Алматы, 2011 

3.   Сейдахметова Ф.С. «Современный бухгалтерский учет» Алматы«Экономика», 2005. 

4.Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234 - III. 

5. Тулешова   Г.К.   «Финансовый   учет   в   соответствии   с международными стандартами» 

(часть1, 2) Алматы, 2003 г., 2005г. 

6. Назарова В.Л. «Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов». Учебник. Алматы, 2014. 

7. Под  редакцией  Р.М.  Рахимбековой  «Финансовый  учет  на предприятии», учебник. 

Издательство «Экономика» Алматы 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды SNSh 7 

2 Модуль атауы Модуль: Ұлттық шоттар жүйесі 

Ұлттық шоттар жүйесі/қаржылық 

статистика/экономикалық ақпаратты компьютерде 

статистикалық өңдеу 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден ісі 

кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,4 квартал 2 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Кіріспе "Есеп және аудит", Микроэкономика, 

Макроэкономика, Халықаралық экономика, 

Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері, оқу-

танысу практикасы 

B: ОҚЫТУ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модульді игеру студенттерге заңдылықтар мен байланыстардың аналитикалық формасын 

анықтауда; сенімді статистикалық ақпаратты жинау кезінде, әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстарды талдау кезінде, макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу кезінде; статистикалық 
зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, олардың нәтижелерін талдау және болжау, сондай-ақ 

нақты экономикалық құбылыстар мен процестерді зерттеу кезінде экономикалық статистикада осы 

әдістерді пайдалану кезінде игеруге және құзыретті болуға мүмкіндік береді. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Студенттердің компьютерде статистикалық материалдарды сапалы өңдеу үшін қолданбалы 

бағдарлама пакеттерін пайдалану білімдері, дағдылары мен біліктерін бекітуге ықпал ету; 

нарықтық экономиканы сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін білетін әртүрлі факторлардың әсерін 

анықтау, қорытынды статистикалық көрсеткіштерді талдау, сондай-ақ электрондық және 

компьютерлік технологияларды пайдалану, ҰШЖ салааралық балансын жасау; компьютерде 
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бастапқы деректерді өңдеу, макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу және жалпы 

экономиканың, оның салалары мен секторларының жай-күйі мен дамуын талдау, ҰШЖ-ның 

салааралық салааралық теңгерімін жасау; компьютерде бастапқы деректерді өңдеу, 

макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу және тұтастай экономиканың, оның салалары мен 

секторларының жай-күйі мен дамуын талдау, салааралық теңгерімді жасау. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ10 Ұлттық шоттар жүйесінің қағидаттарына сәйкес әлеуметтік-экономикалық статистикада 

пайдаланылатын негізгі санаттарды, жіктеу, топтастыру ұғымдарын білу; бастапқы 

деректерді статистикалық өңдеу және топтау, макроэкономикалық көрсеткіштерді 

есептеу және экономиканың жалпы, оның салалары мен секторларының жай-күйі мен 
дамуын талдау, салааралық теңгерімді жасау; статистикалық деректерді жинау, өңдеу 

және талдаудың жалпы қағидаттары, тәсілдері, әдістері және статистикалық деректерді 

талдау әдістемесі бойынша дағдылары болуы, осы саладағы негізгі ұғымдар, Санаттар, 

заңдар туралы жүйелі түсініктері болуы; әлеуметтік-экономикалық дамудың жалпылама 

көрсеткіштері жүйесі бойынша, статистикалық ақпарат көздері бойынша; компьютерлік 

технология, алынған білімді практикалық қызметте қолдану дағдылары мен біліктері 

болуы тиіс. 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар-

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 
2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 
бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Балдин К.В., Рукосуев А.В. Общая теория статистики: учебное пособие.  Издательско-

торговая  корпорация  «Дашков  и  Ко», 2017г. 

2. Мухина  Н.А.  Социально-экономическая  статистика:  учебное пособие. Изд.Флинта, 

2017г. 

3. Годин   А.М.   Статистика.   Учебник.   Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2017г. 

4. Шорохова  И.С.,  Кисляк  Н.В.,  Марнев  О.С.  Статистические методы  анализа:  учебное  

пособие.  Изд.Флинта,  2017г.,  119 страниц. 

5. Эконометрика:  Учебник  /  Под  ред.  И.И.Елисеевой.  –  М.: Финансы и статистика, 2008. 

– 344 с.: ил. 

6. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. 
Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.: ил. 

7. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

– 311 с. 

8. Магнус  Я.Р.,  Катышев  П.К.,  Пересецкий  А.А.  Эконометрика. Начальный курс: Уч. – 

М.: Дело, 2010. – 400 с. 

9. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу 

эконометрики. – 3-е изд., испр. – М.: Дело, 2009. – 208 с. 

10. Бельгибаева К.К. Финансово-банковская статистика/ Учебное пособие – Алматы, 

Экономика, 2010. 

11. Социально-экономическая статистика. Учебное пособие./ А.М. Елемесова, К.К. 
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Бельгибаева, Е.М. Кийков, Г.М. Моддакулова – Алматы: Экономика, 2010. 

12. Статистические ежегодники, справочники, обозрения. Салин В.Н., Медведев В.Г., С.И. 

Кудряшова С.И., Шпаковская Е.П. Макроэкономическая статистика. Учебное пособие-

Москва , 2010 

13. Башкатов Б.И. Система национального счетоводства. – Москва,2012.Эконометрика: 

Учебник / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.: ил. 

14. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. 

Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.: ил. 

15. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
– 311 с. 

 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MMMIM 8 

2 Модуль атауы Модуль. Менеджмент, маркетинг және менеджмент 

1) Маркетинг/Банктік маркетинг /маркетингтік 

зерттеулер/маркетингті басқару 

2) менеджмент/тәуекелдерді басқару/экономиканың 

әлеуметтік салаларындағы Менеджмент 

3) Қаржы / фоно-нарық қаржы құралдары / Қаржы 

нарықтары және делдалдар 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал 2,3жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 15 

9 Модуль пререквизиттері Кіріспе "Есеп және аудит", Микроэкономика, 

Макроэкономика, Халықаралық экономика, 

Экономикалық теория, бухгалтерлік есеп негіздері, 
Қазақстанның экономикалық дамуы, ұлттық шоттар 

жүйесі, қаржылық статистика 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Мамандандырылған Білім модулі таңдалған мамандандыруда қажетті білім мөлшерін береді. 

"Әлемдік қаржы нарықтары" мамандануы бойынша биржалық істі, сақтандыруды, валюталық және 

кредиттік нарықтарды, бағалы қағаздар нарығын ұйымдастыру егжей-тегжейлі зерделеуге 

ұсынылады. "Қор нарығының қаржы құралдары" мамандануы бойынша баға белгілеуді 

ұйымдастыру, кәсіпорындарда басқару есебі, Бизнесті бағалау, қаржылық инжиниринг, 
краудфандинг, краудинвестинг және зияткерлік инвестициялар сияқты инвестициялаудың қазіргі 

заманғы түрлері егжей-тегжейлі зерделеуге ұсынылады, оқу сабақтары негізінен кейс-сатылардың 

Белсенді Шығармашылық нысандарында өткізіледі,іскерлік ойындар, тренингтер, диспуттар, 

дөңгелек үстелдер, семинарлар. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Білім алушыларда қалыптастыру Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы негізгі 

білімді қазіргі заманғы проблемаларды кейіннен тәуелсіз талдау үшін қажетті көлемде игеруді 

мақсат етеді. Халықаралық экономиканы тәуелсіз пән ретінде зерттеу қажеттілігі студенттерге 

жекелеген мемлекеттер арасындағы экономикалық қатынастардың күрделі мәселелерін шешуге 

мүмкіндік беретін арнайы дайындықты қажет ететін ерекшелігімен байланысты. 

М2 Білім алушыларда түлектің еңбек нарығындағы болашақ бәсекеге қабілеттілігіне ықпал ететін 

таңдаған мамандандыруда (қаржы нарықтары / Инвестицияларды басқару бойынша) білімін, 

іскерлігін және қосымша ілгері практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 
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КҚ11 Халықаралық экономиканың даму заңдылықтары туралы түсінікке ие болу; - 

кәсіпкерлік қызмет және оның тиімділігін бағалау туралы; - ұлттық экономиканы 

реттеудің мемлекеттік тетіктері туралы және Халықаралық экономикалық 

қатынастардың даму үрдістерін, тауарлар мен қызметтердің әлемдік нарығының 

қазіргі заманғы құрылымы мен даму үрдістерін, капиталдың халықаралық көші - қоны 

ағындарының серпіні мен негізгі бағыттарын, Қазақстандағы шетелдік 

инвестицияларды білу; - валюта бағамдары өзгерістерінің қажеттіліктері, мөлшері, 

бағыттары, пайдаланылуы, экономикалық салдарлары. Экономикалық құбылыстар мен 

процестер көріністерінің мәні мен нысандары туралы білімді жүйелендіре білу және 
экономикалық құбылыстар мен заңдылықтарды ғылыми таным әдістерін практикада 

қолдана білу, Халықаралық экономикалық қатынастар нысандарын талдау, алған 

білімді ҚР Сыртқы экономикалық қызмет жағдайларына қатысты пайдалану - өмір 

бойы біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеру. 

М1 

 КҚ12    Қаржы жүйесіндегі қаржы нарықтарының орнын атауға қабілетті, 

Корпоративтік қаржыны ұйымдастырудың функциялары мен принциптері, қаржы 

нарықтарының жұмыс істеуі саласындағы заңнаманың негізгі ережелерін, ҚР 

аумағындағы корпорациялардың қаржы қызметін регламенттейтін негізгі заңнамалық 

актілер мен нормативтік ережелерді атап көрсету. 

Қазақстанның қаржы нарығының жұмыс істеу ерекшеліктерін, оған қатысушылардың 

құрылымын егжей-тегжейлі қарауға;қаржыландыру түрлерін ажыратуға және 

кәсіпорындар капиталының құрылымын жіктеуге; қаржылық жоспарлау және 

қаржылық есептілікті талдау әдістерін таңдауға қабілетті. 
Инвестициялық және өзге экономикалық шешімдер қабылдау үшін қаржы нарықтары 

теориясы бойынша білімді пайдалануға; корпорацияның бухгалтерлік балансын 

оқуға;кәсіпорынның қаржылық көрсеткіштерін есептеуге қабілетті. 

Статистикалық деректер негізінде ҚР қаржы нарығына дербес талдау жүргізуге; 

кәсіпорынның қаржылық жағдайына бағалау жүргізуге;кәсіпорынның ақша 

қаражатының ағынын талдауға қабілетті. 

ҚР Қаржы нарығы бойынша, Корпорация қызметінің проблемалары мен 

перспективалары туралы ақпаратты жүйелеуге, есеп дайындауға қабілетті. 

Қаржы нарығының жай-күйі туралы отандық және шетелдік статистиканың деректерін 

түсіндіруге, оның даму үрдістерін бағалауға және анықтауға, корпорацияның 

қаржылық қызметі туралы қорытынды жасауға және басқарушылық шешімдер 
қабылдауға қабілетті. 

М2 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар-

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 
2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 
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А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды FKIA 9 

2 Модуль атауы Модуль. Қаржылық бақылау және аудит 
1) Аудит негіздері / / Практикалық аудит 

2) Қаржылық бақылау 

3) Өндірістік практика 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал 2 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 15 

9 Модуль пререквизиттері Кіріспе "Есеп және аудит", Микроэкономика, 

Макроэкономика, Халықаралық экономика, 

Экономикалық теория, бухгалтерлік есеп негіздері, 

Қазақстанның экономикалық дамуы, ұлттық жүйе, 

Маркетинг, Менеджмент, Қаржы 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Мамандандырылған Білім модулі таңдалған мамандандыруда қажетті білім мөлшерін береді. 

Бухгалтерлік есептің теориялық негіздері және оны есепке алу объектілері бойынша практикалық 
ұйымдастыру мәселелерінде, бухгалтерлік есептің және қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есептің негізгі объектілерінің қаржылық есебін 

жүргізу әдістемесін меңгеруде кешенді болу; аудиторлық дәлелдемелерді алу әдістерін, аудит 

сапасын бағалау жүйесін, аудитор жұмысын жоспарлауды, сондай-ақ аудиторлық қорытынды 

(есеп) жасауды; ұйымның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу әдістемесін меңгеруді 

қамтиды.Оқу сабақтары кейс-сатылардың Белсенді Шығармашылық нысандарында, іскерлік 

ойындар, тренингтер, диспуттар, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізіледі. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Студенттерде қаржылық есептілік жасау; маңыздылық деңгейі мен аудиторлық тәуекел деңгейін 

анықтау,аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламаларын дайындау, аудиторлық есеп 

жасау;халықаралық аудит стандарттарының талаптарына сәйкес ұйымның қаржы-шаруашылық 

қызметіне аудит жүргізу. кәсіпорынның қаржылық жағдайын және оның қаржылық-экономикалық 

қызметтерінің тиімділігін талдайды, кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің қаржылық 
жағдайын бағалайды. 

М2 Білім алушыларда заңдылықтар мен байланыстардың аналитикалық нысанын белгілеу бойынша 

білімді, іскерлікті және қосымша ілгері практикалық дағдыларды қалыптастыру; сенімді 

статистикалық байланыстарды жинау кезінде; сенімді статистикалық ақпаратты жинау кезінде, 
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әлеуметтік - экономикалық құбылыстарды талдау кезінде, макроэкономикалық көрсеткіштерді 

есептеу кезінде; статистикалық зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуде, олардың нәтижелерін 

талдау мен болжауда, сондай – ақ нақты макро-экономикалық құбылыстар мен процестерді 

зерделеу кезінде экономикалық статистикада осы әдістерді пайдалануда. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ 14 Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының 

талаптарына сәйкес бухгалтерлік есептің негізгі объектілерін қаржылық есепке алуды 

жүргізу әдістемесін иелену; Аудиттің халықаралық стандарттарын, сондай-ақ 

аудитордың Әдеп кодексін иелену, аудиторлық дәлелдемелерді алу әдістері, аудит 

сапасын бағалау жүйесі, аудитор жұмысын жоспарлау, сондай-ақ аудиторлық 
қорытынды (есеп) жасау; ұйымның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу әдістемесін 

иелену қабілеті. 

М1 

 КҚ15    Заңдылықтар мен байланыстардың аналитикалық нысанын белгілеу қабілеті; дұрыс 

статистикалық ақпаратты жинау кезінде, әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды 

талдау кезінде, макроэкономикалық көрсеткіштерді есептеу кезінде; статистикалық 

зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуде, олардың нәтижелерін талдау мен болжауда, 

сондай-ақ оларды пайдалануда 

М2 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар-

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 
ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 
3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 649 c. 

2. Когденко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. 

Когденко. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 392 c. Александров, О.А. 

Экономический анализ: Учебное пособие / О.А. Александров, Ю.Н. 

Егоров. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 288 c. 

3.  Артеменко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. 

Артеменко, Н.В. Анисимова. - М.: КноРус, 2013. - 288 c. 

4. Когденко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. 
Когденко. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 392 c. 

5. Бобошко, Н.М. Финансово-экономический анализ: Учебное пособие 

/ Н.М. Бобошко и др. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 383 c. 

6. Любушин, Н.П. Экономический анализ: Учеб. Пособие / Н.П. 

Любушин. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 575 c. 

7. Международные Стандарты Аудита (МСА). 

8. Ержанов М.С. «Аудит-1» Учебник  Алматы, 2005. 

9.Дюсенбаев К.Ш. «Теория аудита» Алматы  - Экономика, 2013 

10.Воронина Л.И. Аудит: Учебник – М.: ОМЕГА-Л, 2012. 

11. Нурсеитов Э.О. Нурсеитов Д.Э. Международные стандарты аудита - 
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Алматы: «Экономика», 2008. 

12.Кошелева Т.П. Аудит: Учебное пособие-Алматы, ИПБА, 2009. 

 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MSITTOE 10 

2 Модуль атауы Модуль экономика саласындағы заманауи ІТ-

технологиялар 

ІТ-консалтинг / бухгалтерлік есепті компьютерлендіру / 

1С; бухгалтерия / заманауи ІТ-бағдарламалар 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 2 квартал 3 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Экономистерге арналған Математика, кіріспе" Есеп және 

аудит", Микроэкономика, Макроэкономика, Халықаралық 
экономика, Экономикалық теория, бухгалтерлік есеп 

негіздері, Қазақстанның экономикалық дамуы, ұлттық 

жүйе, Маркетинг, Менеджмент, Қаржы, аудит негіздері 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Мамандандырылған Білім модулі таңдалған мамандандыруда қажетті білім мөлшерін береді. 

Бухгалтерлік есептің теориялық негіздері және оны есепке алу объектілері бойынша практикалық 

ұйымдастыру мәселелерінде, бухгалтерлік есептің және қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есептің негізгі объектілерінің қаржылық есебін 

жүргізу әдістемесін меңгеруде кешенді болу; аудиторлық дәлелдемелерді алу әдістерін, аудит 
сапасын бағалау жүйесін, аудитор жұмысын жоспарлауды, сондай-ақ аудиторлық қорытынды 

(есеп) жасауды; ұйымның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу әдістемесін меңгеруді 

қамтиды.Оқу сабақтары кейс-сатылардың Белсенді Шығармашылық нысандарында, іскерлік 

ойындар, тренингтер, диспуттар, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізіледі. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Студенттерде қаржылық есептілік жасау; маңыздылық деңгейі мен аудиторлық тәуекел деңгейін 

анықтау,аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламаларын дайындау, аудиторлық есеп 

жасау;халықаралық аудит стандарттарының талаптарына сәйкес ұйымның қаржы-шаруашылық 

қызметіне аудит жүргізу. кәсіпорынның қаржылық жағдайын және оның қаржылық-экономикалық 

қызметтерінің тиімділігін талдайды, кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің қаржылық 

жағдайын бағалайды. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ16 Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының 

талаптарына сәйкес бухгалтерлік есептің негізгі объектілерін қаржылық есепке алуды 

жүргізу әдістемесін иелену; Аудиттің халықаралық стандарттарын, сондай-ақ 
аудитордың Әдеп кодексін иелену, аудиторлық дәлелдемелерді алу әдістері, аудит 

сапасын бағалау жүйесі, аудитор жұмысын жоспарлау, сондай-ақ аудиторлық 

қорытынды (есеп) жасау; ұйымның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу әдістемесін 

меңгеру. 

М1 

 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар-
оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 
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жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 
- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 649 c. 

2. Когденко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. 

Когденко. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 392 c. Александров, О.А. 

Экономический анализ: Учебное пособие / О.А. Александров, Ю.Н. 

Егоров. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 288 c. 

3.  Артеменко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. 
Артеменко, Н.В. Анисимова. - М.: КноРус, 2013. - 288 c. 

4. Когденко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. 

Когденко. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 392 c. 

5. Бобошко, Н.М. Финансово-экономический анализ: Учебное пособие 

/ Н.М. Бобошко и др. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 383 c. 

6. Любушин, Н.П. Экономический анализ: Учеб. Пособие / Н.П. 

Любушин. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 575 c. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН  АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MBUВOE 11 

2 Модуль атауы Экономика салаларындағы Бухгалтерлік есеп модулі 

1) Шешім қабылдау әдістері / мемлекеттік қарыздарды 

басқару 
2) банктердегі Қаржылық есеп/АӨК салаларындағы 

калькуляцияның инновациялық әдістері 

3) Құрылыстағы бухгалтерлік есеп / банктердегі 

бухгалтерлік есеп биржаларда 

4) қор биржаларындағы Бухгалтерлік есеп/ауыл 

шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері 

5) Басқарушылық есеп 

6) өндірістік практика 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1,2,3,4 квартал 2,3,4 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 28 

9 Модуль пререквизиттері Экономистерге арналған Математика, кіріспе" Есеп және 

аудит", Микроэкономика, Макроэкономика, Халықаралық 

экономика, Экономикалық теория, бухгалтерлік есеп 

негіздері, Қазақстанның экономикалық дамуы, ұлттық 

жүйе, Маркетинг, Менеджмент, Қаржы, Аудит негіздері, 
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бухгалтерлік есепті компьютерлендіру 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Мамандандырылған Білім модулі таңдалған мамандандыруда қажетті білім мөлшерін береді. 

Бухгалтерлік есептің теориялық негіздері және оны есепке алу объектілері бойынша практикалық 

ұйымдастыру мәселелерінде, бухгалтерлік есептің және қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есептің негізгі объектілерінің қаржылық 
есебін жүргізу әдістемесін меңгеруде кешенді болу; аудиторлық дәлелдемелерді алу әдістерін, 

аудит сапасын бағалау жүйесін, аудитор жұмысын жоспарлауды, сондай-ақ аудиторлық 

қорытынды (есеп) жасауды; ұйымның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу әдістемесін 

меңгеруді қамтиды.Оқу сабақтары кейс-сатылардың Белсенді Шығармашылық нысандарында, 

іскерлік ойындар, тренингтер, диспуттар, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізіледі. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Білім алушыларда қаржылық есептілік жасау, маңыздылық деңгейі мен аудиторлық тәуекел 

деңгейін анықтау,аудиттің жалпы жоспары мен бағдарламасын дайындау, аудиторлық есеп 

жасау;халықаралық аудит стандарттарының талаптарына сәйкес ұйымның қаржы-шаруашылық 

қызметіне аудит жүргізу. кәсіпорынның қаржылық жағдайын және оның қаржылық-

экономикалық қызметтерінің тиімділігін талдайды, кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің 

қаржылық жағдайын бағалайды. 

М2 Білім алушыларда өсімдік шаруашылығының өзіндік құнын есептеу мен калькуляциялауды және 

мал шаруашылығы өнімінің өзіндік құнын калькуляциялау әдістерін қалыптастыру; Құрылыс 

өндірісінің есебін, құрылыс шартын жасау. сондай-ақ құрылыстағы шығындарды жіктеу және 

өзіндік құнды есепке алу; банктердің аналитикалық және синтетикалық есебін және қаржылық 

есептілігін жасау. 

М3 Білім алушыларда ауыл шаруашылығы ұйымдары қызметінің бухгалтерлік қаржылық есебі мен 

Туризмдегі және қонақ үй кешеніндегі бухгалтерлік есептің әдіснамасы мен ұйымдастырылуы, 
басқарушылық шешімдер қабылдау үшін есептік ақпаратты пайдалану бойынша теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

М4 Кәсіпкерлік қызметтің басқарушылық есебін ұйымдастыру, кәсіпорынды жедел басқару, оның 

жұмыс нәтижелерін жедел бақылау және бағалау, кәсіпорынның дамуын жоспарлау және 

үйлестіру мақсатында менеджерлерге толық ақпарат дайындау және ұсыну бойынша білім 

алушыларда теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

М5 Болашақ мамандарда басқарушылық шешімдер қабылдау үшін халықаралық стандарттар 

талаптарына сәйкес келетін қаржылық ақпаратты пайдалану, меншіктің түрлі нысанындағы 

ұйымдар қызметінің қаржылық есебінің әдіснамасы мен ұйымдастырылуы бойынша теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Оқу барысында студенттер алған білімдері 

мен дағдыларын ұйымдардың нақты жұмыс істеу жағдайларына бейімдей білуі керек. 

Ц6 Өндірістік практиканың мақсаты кәсіби құзыреттілікті бекіту, кәсіби қызметтің практикалық 

дағдылары мен тәжірибесін алу болып табылады. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ 17 Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының 
талаптарына сәйкес бухгалтерлік есептің негізгі объектілерін қаржылық есепке алуды 

жүргізу әдістемесін иелену; Аудиттің халықаралық стандарттарын, сондай-ақ 

аудитордың Әдеп кодексін иелену, аудиторлық дәлелдемелерді алу әдістері, аудит 

сапасын бағалау жүйесі, аудитор жұмысын жоспарлау, сондай-ақ аудиторлық 

қорытынды (есеп) жасау; ұйымның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу әдістемесін 

иелену қабілеті. 

М1 

КҚ18 Ұлттық экономиканың әртүрлі салаларында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың 
ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу және ағымдағы активтерді: ақша қаражатын, 

дебиторлық берешекті, тауар-материалдық қорларды; экономиканың әртүрлі 

салаларында ұзақ мерзімді активтерді, ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелерді, 

капиталды есепке алуды жүргізу дағдыларын меңгеру, сондай-ақ ұйымның қаржылық 

есептілігін жасау қабілеті 

М2 

КҚ19 Табыс көзін (меншікті капиталды) сақтау кезінде пайда алуға бағытталған және 

тауарлар мен қызметтер нарығында мақсаттарға қол жеткізуге жәрдемдесуге арналған 

ауыл шаруашылығы кәсіпкерлік қызметі мен туризм функцияларының бірі ретінде 

бухгалтерлік қаржылық есеп туралы білім жүйесін алу; шаруашылық операцияларын 

құжаттандыру және ұйым мүлкінің бухгалтерлік есебін жүргізу; бухгалтерлік 

есептілікті жасау және пайдалану; мүлікті қалыптастыру көздерінің бухгалтерлік 

М3 
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есебін жүргізу, ұйымның мүлкін және қаржылық міндеттемелерін түгендеу жөніндегі 

жұмыстарды орындау; бюджетпен және бюджеттен тыс қорлармен есеп айырысу 

жүргізу; Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының қызметін бағалау және тиімділігі 

мақсатында тиісті пайымдаулар қабылдау үшін бухгалтерлік қаржылық есеп 

ақпаратын пайдалану. 

КҚ20 Басқарушылық есептің мазмұны саласында білім алу қабілеті, сондай-ақ 

шығындардың жалпы жіктемесін пайдалана отырып өзіндік құнды есептеудің 

практикалық дағдылары, шығынсыздыққа талдау жүргізу және Ұйымның бюджетін 

жасау 

М4 

КҚ21 Ұйым қызметінің тиімділігі мен тиімділігін бағалау мақсатында тиісті кәсіби 

пайымдауларды қабылдау үшін қаржылық есепке алу ақпараты саласында білім алу 
қабілеті құжаттарды толтыру және өңдеу, сондай-ақ жедел, статистикалық және 

қаржылық есептілікті жасау процесін жылдамдату қабілетіне ие, яғни Бухгалтерлік 

Қызмет жұмысының тиімділігін арттыруға оң әсер етеді. 

М5 

КҚ22 Кәсіпорынның қызметін талдай алады, ғылыми жұмысты, практика туралы есепті, 

дипломдық жұмысты дайындау және жазу үшін қажетті материалдарды жинай алады. 

Кәсіпорынның қызметін талдай алады, тәжірибе туралы есеп пен есеп беру үшін 

қажетті материалдарды жинай алады. 

М6 

13 Оқыту және үйрету  әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар-

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 
басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1.Бухгалтерский учет и налогообложение в сельском хозяйстве: учеб.пособие / под ред. С.М. 

Бычковой. М.: ТК «Велби»,Изд-во «Проспект»,2004. 

2..Семин А.Н., Селиванова Г.П. Учет и налогообложение в фермерских хозяйствах.– М.: Финансы 

и статистика, 2004 

3.Н.Н.Бондина,И.А.БондинБухгалтерскийучетв агропромышленном комплексе: учеб.пособие 

4.Мартемьянова, Т.В. Зубкова. М.: КНОРУС, 2006 

5.В.Л. Назарова. «Бухгалтерский учет». Алматыкітап баспасы, 2011 

6. .К. Кеуілімжаев и др. «Финансовый учет на предприятии» -Алматы: Экономика,2005 

7. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. «Бухгалтерский учет на предприятии». Алматы, 

2007 

8.Радостовец  В.К.,  Шмидт  О.И.  «Теория  и  отреслевые  особенности бухгалтерского учета». 

Алматы, 2005. 
9. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года № 234 - 

III. 
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А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MUIR 12 

2 Модуль атауы Нарық инфрақұрылымын басқару 

Өндірістік менеджмент / нарықтық инфрақұрылым / 

сапаны басқару / Еңбек нарығының экономикасы / 

салалық нарықтарды талдау 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал 3 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Экономистерге арналған Математика, кіріспе" Есеп және 

аудит", Микроэкономика, Макроэкономика, Халықаралық 

экономика, Экономикалық теория, бухгалтерлік есеп 

негіздері, Қазақстанның экономикалық дамуы, ұлттық 

жүйе, Маркетинг, Менеджмент, Қаржы, Аудит негіздері, 

бухгалтерлік есепті компьютерлендіру, Басқарушылық 

есеп 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік заңнамасының негізгі ережелерін, кәсіпкерлік 
саласындағы мемлекеттік басқару органдары жүйесін және олардың өкілеттіктерін зерделеуді, 

нарықтық жағдайларда бизнес-жоспардың теориясы мен практикасын зерделеуді, кәсіпорынның 

бизнес-жоспарын әзірлеуді, сондай-ақ бизнес-жоспардың үлгілік макетін әзірлеу әдіснамасын 

көздейді. Модуль білім алушыларда қазіргі заманғы ұйымдарда персоналды басқару негіздері 

бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға, сондай-ақ персоналды басқару жүйесі 

шеңберінде кешенді шараларды енгізуге ықпал етеді. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 Әр түрлі қызмет салаларындағы кәсіпорындардағы өндірістік процестің мазмұны және оны 

ұйымдастыру дағдылары, студенттердің өндірістің әртүрлі кезеңдерін басқару кезінде шешімдер 

қабылдау процесінде қажетті сипаттамаларды анықтау бойынша практикалық дағдыларды алу 
туралы білімдерін қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК23 Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді 

жинауға және талдауға қабілетті; үлгілік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтік-

құқықтық база негізінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеуге қабілетті; 
әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың 

есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдауға және 

түсіндіруге және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 

пайдалануға қабілетті.  

Ц1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқыту әдістері: 

* Ауызша әдістер (дереккөз-ауызша немесе басылған сөз); 

* Көрнекі әдістер (білім көзі байқалатын заттар, құбылыстар; Көрнекі құралдар болып табылады); 

* Практикалық әдістер (студенттер практикалық әрекеттерді орындау арқылы білім алады және 

дағдыларды дамытады); 

* Проблемалық оқыту әдістері. 

Жобалар (топтық жоба). 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 
Топтық жоба, жазбаша тест, кейстік тапсырма, т.б. 
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15 Әдебиет 

 1. Акмаева, Раиса Исаевна. Инновационный менеджмент малого предприятия, работающего 

в научно-технической сфере: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, 

обучающихся по напр. 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Р. И. 

Акмаева. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Операционный (производственный) менеджмент: учебное пособие для студентов вузов / 

А. Н. Стерлигова, А. В. Фель. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 187 с.  

3. Организация производства: учебник для студентов вузов / Р. А. Фатхутдинов. - 3-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 544 с.  

4. Зиновьев, В. Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. Зиновьева. – Москва: 

Дашков и Кº, 2010. 

5. Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-Дону: Феникс, 

2012. 

6. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. – Москва : 
Юрайт, 2012. 

7. Макаров, Василий Михайлович. Менеджмент : учеб. пособие для бакалавров / В. М. 

Макаров, Г. В. Попова. - СПб.: Питер, 2011. 

8. Менеджмент: учебник / [С. И. Ашмарина и др.]; под редакцией С. И. Ашмариной. – 

Москва: Читай!: Рид Групп, 2011. 

9. Попов, Сергей Александрович. Актуальный стратегический менеджмент: учеб.-практ. 

пособие / С. А. Попов. - М.: Юрайт, 2010. 

10. Стратегический менеджмент [Текст] : учеб. пособие / В. М. Джуха, И. С. Штапова, Н. П. 

Жуковская, А. Н. Кокин ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Фил. в г. Георгиевске. - Ростов н/Д 

: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. 

11. Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / А. В. 

Тебекин, Б. С. Касаев. - Электрон. изд. - М. : КНОРУС, 2010. 

12. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений: учебное 

пособие для студ. вузов / О. М. Горелик. - М. : КНОРУС, 2010. - 270 с. 

13. Производственный менеджмент: практикум : учебное пособие для студентов вузов / А. Н. 

Салов ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2011. 

- 92 с. 

14. Организация производства и управление предприятием: учебник для студентов, 

[аспирантов], / [авт. кол.: О. Г. Туровец, В. Н. Родионова, В. Н. Попов и др.] ; под ред. О. Г. 

Туровца. - 3-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 506 с. 

15. Гончаров, В. И. Менеджмент: учебное пособие / В. И. Гончаров. – Минск: Современная 

школа, 2010. 

16. Организация производства: инновационная стратегия устойчивого развития предприятия: 

учебник для студентов вузов / М. В. Радиевский. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 377 с. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MPTMOE 13 

2 Модуль атауы Модуль. ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп 
ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға 

қатысатын басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал 4 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 
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8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Экономистерге арналған Математика, кіріспе" Есеп және 

аудит", Микроэкономика, Макроэкономика, 
Халықаралық экономика, Экономикалық теория, 

бухгалтерлік есеп негіздері, Қазақстанның экономикалық 

дамуы, ұлттық жүйе, Маркетинг, Менеджмент, Қаржы, 

Аудит негіздері, бухгалтерлік есепті компьютерлендіру, 

Басқарушылық есеп, РТЖ 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль қаржылық есеп курсын жалғастырады және бухгалтерлік есепте мамандандырылған 

студенттерге арналған. Бұл модульде кәсіби ойлауды дамытуға ықпал ететін іргелі тақырыптар 

зерттеледі. Қаржылық есеп-2 Қаржылық есептің құрамдас бөлігі болып табылады және 

шоғырландырылған қаржылық есептіліктің, кәсіпорындарды біріктірудің, қаржы құралдарын 

пайдаланудың, шетел валютасымен операциялардың проблемаларымен айналысады. 

11. Модуль мақсаттары 

Ц1 Білім алушылардан халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдардың қаржылық есептілігін 

қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын қалыптастыру 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

ПК24 Кәсіпорынның қаржылық есебінің қажеттілігін жинауға және талдауға; бухгалтерлік 
есептің әрбір объектісіне қатысты бағалаудың қандай да бір әдістерін барабар 

қолдануға; нарық жағдайында компаниялардың қаржылық қызметін ұйымдастыруға 

және кәсіпорынның келешекке дамуын қамтамасыз ететін инвестициялар мен басқа да 

объектілердің есебін ұйымдастыруға; корпоративтік табыс салығы салынуға жататын 

кірістерді айқындауға; инвестициялық меншікті айқындауға; сатуға арналған активтерді 

жіктеуге қабілетті; төлеуге немесе алуға жататын ең төменгі жалдау төлемдерін 

есептеуде; жасалуға жататын шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасауда. 

Ц1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқыту әдістері: 

* Ауызша әдістер (дереккөз-ауызша немесе басылған сөз); 

* Көрнекі әдістер (білім көзі байқалатын заттар, құбылыстар; Көрнекі құралдар болып табылады); 

* Практикалық әдістер (студенттер практикалық әрекеттерді орындау арқылы білім алады және 

дағдыларды дамытады); 
* Проблемалық оқыту әдістері. 

Жобалар (топтық жоба). 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Топтық жоба, жазбаша тест, кейстік тапсырма, т.б. 

15 Әдебиет 

 1. Радостовец В.В., Шмидт О.И. Теория и отраслевые особенности бухгалтерского учета. 

Алматы 2000г. 

2. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. 

Алматы 2002г. 

3. Ержанов М.С., Ержанова А.М. Основы БУ и новая корреспонденция счетов (с 1 января 
2003г.). Алматы 2003г 

4. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. Москва 2002г 

5. Назарова В.А. БУ хозяйствующих субъектов. Алматы. Экономика 2003г. 

6. Морозова Ж.А. МСФО. М: Пресс 2002г. 12. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория 

бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика 2000г. 

7. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. Москва 2000г. 

8. Учебно практическое пособие по применению МСФО\ Алматы, ЦДБ, 2006г. 

9. Издательский дом БИКО. Библиотека бухгалтера и предприятия. Журнал 

10. Типовой план счетов. // Сборник документов. Алматы 2003г.* 18.Налоговый кодекс РК. 

11. Ажибаева З. Н. Финансовый учет. Алматы, 2005 г. 

12. Бухгалтерский учет в отраслях. В. Л. Назарова. Алматы, Экономика, 2005 год.  

13. Периодическая литература (Бюллетень бухгалтера, Бухгалтерский учет и финансы) 
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А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Код модуля MNN 14 

2 Модуль атауы Салық және салық салу модулі 

Салық және салық салу / салықтық жоспарлау / салықтық 

есепке алу саясаты / салықтық есепке алу және есептілік 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 1 квартал 4 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 5 

9 Модуль пререквизиттері Экономистерге арналған Математика, кіріспе" Есеп және 

аудит", Микроэкономика, Макроэкономика, 

Халықаралық экономика, Экономикалық теория, 

бухгалтерлік есеп негіздері, Қазақстанның экономикалық 

дамуы, ұлттық жүйе, Маркетинг, Менеджмент, Қаржы, 
Аудит негіздері, бухгалтерлік есепті компьютерлендіру, 

Басқарушылық есеп, ЭРТ, ҚЕХС сәйкес қаржылық есеп 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Модуль шеңберінде Қазақстан Республикасының салық жүйесі және тарихи кезеңдер, елдегі салық 

реформаларының негізгі тұжырымдамалары, экономикалық мазмұны, салық салудың функциялары 

мен қағидаттары зерделенеді. Модуль білім алушыларда қазіргі заманғы ұйымдарда персоналды 

басқару негіздері бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға, сондай-ақ персоналды 

басқару жүйесі шеңберінде кешенді шараларды енгізуге ықпал етеді. 

11. Модуль мақсаттары 

М1 Білім алушыларда салық салу саласында кәсіби қызметті орындау және жүргізу үшін білім, 

практикалық дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

   

КҚ25  

Кәсіпорындарға, ұйымдарға, азаматтарға салық және салық салу бойынша 

қолданыстағы негізгі заңнамалық базаларды, салықтардың мәнін және Қазақстан 

Республикасының қазіргі заманғы салық жүйесінің қағидаттарын, шағын бизнес 

субъектілері, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің заңды тұлғалары, шаруа 
(фермер) қожалықтары үшін арнайы салық режимдерін қолданудың ерекшеліктері мен 

мүмкіндіктерін, салық төлеушінің құқықтары мен міндеттерін, салық заңнамасын 

бұзғаны үшін жауапкершілікті, салық қызметі органдарының құрылымын, шет елдерге 

салық салудың кейбір ерекшеліктерін игеруге қабілетті. 

Практикалық сабақтарға қатыса отырып және өз бетінше жұмыс істеу үшін алынған 

тапсырмаларды орындай отырып, салықтар мен алымдардың негізгі түрлерін есептей 

алады, салық санкцияларының (өсімпұлдар, айыппұлдар) мөлшерін есептей алады, 

салық салу кезінде салықтық жеңілдіктерді дұрыс қолдана алады; анықтама, алдын-ала 

есептеулер, салық декларацияларын толтыру қажет. 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 
 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін 

болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық 
сабақтар-оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, 

технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып 

және интерактивті нысанда жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 
оқытушының басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 
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 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері:ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 
3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Государственное финансовое регулирование экономики Казахстана. Мельников В.Д.– 

Алматы: Каржы Каражат 1995  

2.  Заяц Н. Е. Теория налогов: учебник для ВУЗов. - Минск: БГЭУ. - 2009. -220с. 

Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995  

3.  Налоги и финансы рыночной экономики /Алданыш Нурумов.– Астана:Елорда,2004.- 

303 с.  

4. Налоги: учебник /под ред.Черника Д.Г. –М.:Фин. и стат. 2008 5 «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет»: Закон РК (Налоговый кодекс) от 12 июня 2001 года  

5.  Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Попп Л.А- Павлодар: ПГУ им. 
С.Торайгырова,2004  

6.  Сейдахметова Ф. С. Налоги в Казахстане: Учеб. Пособие.- Алматы: Lem. 2002.-158с.  

7.  Теория налогообложения /А. И. Худяков, Г. М. Бродский.– Алматы:Норма-К,2002.-389 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды BUIABP 15 

2 Модуль атауы Дайындау бағыттарының мамандануы ұсынылатын 

модуль 1. Кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп және 

аудит 

Кәсіпорындағы есепке алу және аудит негіздері / АӨК 

кәсіпорындарындағы есепке алу және есептілік 

Кәсіпорындардың бухгалтерлік есептілігі / бухгалтерлік 

есептегі өзекті тақырыптар мен тұрпаттар 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал 4 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

6b04103 – "Есеп және аудит" мамандығының білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау 
келесі траекториялар бойынша жүзеге асырылады: 

А. ұйымдардағы бухгалтерлік есеп және аудит 

 Басқару модулі белгілі бір таңдаған мамандандыруда басқару туралы терең білімнің қажетті 

мөлшерін береді. Кәсіпорында бухгалтерлік есеп пен аудит модулін зерделей отырып, білім алушы 

ҰБШ бойынша бухгалтер біліктілігін таңдайды 

11. Модуль мақсаттары 
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М1 

 

Бухгалтерлік есепті, бухгалтерлік ақпараттың сапалық сипаттамаларын, қаржылық-шаруашылық 

қызметті құрайтын объектілерді, бухгалтерлік баланстың мазмұны мен құрылымын білу, кірістер 

мен шығыстар туралы, ақша қозғалысы туралы, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептер 

жасау, шоттар мен қосарланған жазба жүйесін білу, шоттарды жіктеу және олардың үлгілік 

жоспары, құжаттаманы және құжат айналымын білу және жүргізу, түгендеу жүргізу, аудит рәсімін 

жүргізу, бухгалтерлік есеп жүргізу, бухгалтерлік есеп; есепке алу тіркелімдеріндегі бухгалтерлік 

есеп шоттарында шаруашылық операцияларды қосарланған жазба арқылы жүргізе білу және 

олардағы жіберілген қателерді түзете білу, ақша қаражаты мен олардың баламаларының, 

дебиторлық берешектің, ТМҚ, айналымнан тыс активтердің, ағымдағы және ұзақ мерзімді 
міндеттемелердің, серіктестіктердегі капиталдың есебін жүргізе білу; аудиторлардың жұмыс 

құжаттамасын жүргізу, бухгалтерлік есепті жүргізу, қаржылық есептілікті жасау және аудит 

жүргізу. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

     

 

КҚ26 

Еңбек функциясы 1 

Есеп саясатын әзірлеу және есеп саясаты талаптарының сақталуын бақылау 

Еңбек қызметі 2 

Қосылған құн салығы бойынша декларацияны жасау және салық органдарына ұсыну 

Еңбек қызметі 3 

Корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияны жасау және салық органдарына ұсыну 

Еңбек қызметі 4 

Шығындар мен шығыстардың толықтығы мен дұрыстығын және есепке алынуын қамтамасыз 
ету 

5 Еңбек функциясы 

Кірістердің толықтығы мен дұрыстығын және есебін қамтамасыз ету 

Еңбек функциясы 6 

Мүлік пен міндеттемелердің толықтығын және дұрыстығын және есепке алынуын 

қамтамасыз ету 

Еңбек функциясы 7 

Қаржылық нәтижелерді есепке алу 

Еңбек функциясы 8 

Дебиторлық және кредиторлық берешектің жай-күйін бақылау 

Еңбек функциясы 9 

Қаржылық есептілікті жасау 
Еңбек функциясы 10 

Басқару есебін ұйымдастыру және жүргізу 

Еңбек функциясы 11 

Ухгалтер құжаттарының сақталуын, дұрыс ресімделуін және мұрағатқа тапсырылуын 

ұйымдастыру. 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар-

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 

жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 
жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері: екучий, межелік, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 

3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 
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 1. Экономика предприятия: Учебник /Волков О.И. А.И. Ильин, В.И. Станкевич. Под общей 

ред. А.И. Ильина. – М.: Новое знание.-2008.  

2. Экономика организации (предприятия): Учебник/ Под ред. Н.А. Сафронова.-2-е изд., 

перераб. И доп.-М.: Экономистъ, 2007.  

3. Экономика предприятия(фирмы) : Учебник/ Под ред О.И. Волкова, О.В. Девяткина.-3-е 
изд., испр. И доп.-М.:ИНФРА-М,2008.  

4. Экономика предприятия. Учебник под ред.: Горфинкеля В.Я. М.: ЮНИТИ-дана, 2012.  

5. Куатова Д.Я. Экономика предприятия: Учебное пособие. – Алматы: издательство 

«Экономика». -2011. 

6. .Международные Стандарты Аудита (МСА). 

7. Ержанов М.С. «Аудит-1» Учебник  Алматы, 2005. 

8. Дюсенбаев К.Ш. «Теория аудита» Алматы  - Экономика, 2013 

9. Воронина Л.И. Аудит: Учебник – М.: ОМЕГА-Л, 2012. 

10. Нурсеитов Э.О. Нурсеитов Д.Э. Международные стандарты аудита – Алматы: 

«Экономика», 2008. 

11. Кошелева Т.П. Аудит: Учебное пособие-Алматы, ИПБА, 2009. 

 

  

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды BUIABP 16 

2 Модуль атауы Дайындық бағыттарының мамандануы ұсынылатын 

модуль 2. Бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп 

және аудит 

Экономика, жоспарлау, мемлекеттік (муниципалдық) 

қазыналық, бюджеттік және коммерциялық мекемелерде 

бюджеттеу / мемлекеттік (муниципалдық) билік 

органдарында және мемлекеттік (муниципалдық) 

қазыналық және коммерциялық мекемелерде бюджеттік 

есеп / мемлекеттік (муниципалдық) бюджеттік 

мекемелерде бухгалтерлік есеп / мемлекеттік 

(муниципалдық) билік органдарында және мемлекеттік 

(муниципалдық) қазыналық, бюджеттік және 

коммерциялық мекемелерде бақылау 

3 Модульді жасаушылар Экономика және кеден ісі 

4 Кафедра-модуль иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал 4 жыл 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 13 

9 Модуль пререквизиттері Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАР 

10 Модуль сипаттамасы 

6b04103 – "Есеп және аудит" мамандығының білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлау 

келесі траекториялар бойынша жүзеге асырылады: 

Б. бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп және аудит 

 Басқару модулі белгілі бір таңдаған мамандандыруда басқару туралы терең білімнің қажетті 
мөлшерін береді. Кәсіпорында бухгалтерлік есеп пен аудит модулін зерделей отырып, білім алушы 

ҰБШ бойынша бухгалтер - Ревизордың (аудитордың) біліктілігін таңдайды 

11. Модуль мақсаттары 

М1 

 

"Бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп және аудит": бағалау және калькуляция, 

құжаттаманы жүргізу және түгендеу, бюджеттік ұйымдарда қаржылық есептілік нысандарын жасау 

және ұсыну; басқару шешімдерін қабылдау және бюджеттік мекемелердің жұмыс істеу тиімділігін 

бағалауды алу мақсатында есептік және есептік ақпаратты Талдамалық өңдеу, бюджеттік 

мекемелердегі шаруашылық операциялардың аудитін жүргізу, нарықтық экономика жағдайында 

мемлекеттік бюджетте қамтылған ұйымдардың жұмысына қойылатын талаптарға сәйкес бюджеттік 

мекемелердегі шығыстар сметасын, оның әдістемелерін және ұйымдарын орындау бойынша 

бухгалтерлік есепті меңгеруде студенттердің теориялық және практикалық дайындығын 
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қамтамасыз ету. 

12 Оқу нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

     

 

КҚ28 

Еңбек функциясы 1 

Кәсіпорында ішкі бақылауды (аудитті) ұйымдастыру жөніндегі саясатты әзірлеуге 

қатысу 

Еңбек қызметі 2 

Ішкі аудиторлық тексерулер жүргізудің жоспары мен бағдарламасын әзірлеу 

Еңбек қызметі 3 

Ревизияны ұйымдастыру және оған қатысу, ревизия нәтижелерін ресімдеу және 

оларды кәсіпорын басшылығына жеткізу 

Еңбек қызметі 4 

Бағыттар (учаскелер) бойынша мүлікті, міндеттемелерді және шаруашылық 

операцияларды есепке алудың дұрыстығы мен толықтығына бақылауды ұйымдастыру) 
қызмет 

5 Еңбек функциясы 

Бағыныстылардың жұмысына бақылау жасау және түзетулер енгізу 

Еңбек функциясы 6 

Кәсіпорынның ішкі аудит нәтижелері бойынша есеп жасау 

Еңбек функциясы 7 

Қаржы қаражатының тиімділігі мен пайдаланылуын және мүліктің сақталуын арттыру 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысу 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

 Оқытудың жалпы нәтижелеріне мынадай оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізілетін болады: 

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар-

оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың және 

ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті нысанда 
жүргізіледі; 

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 

басшылығымен жеке консультациялар. 

14 Бағалау әдістері 

 Оқу жылы ішінде оқу үлгерімі мен үлгерімі туралы деректерді жинау үшін бағалаудың екі түрі 

жүзеге асырылады: қалыптастырушы және жиынтық бағалау. 

Бақылау түрлері: екучий, межелік, қорытынды. 

Осы курстар кезінде студенттер келесі нысандарда ағымдағы және аралық бақылауға арналған 

бірнеше тапсырмаларға ие болады: 

1. Аудиторияда белсенді жұмыс, шағын тесттер 

2. Жазбаша жұмыстар 

- бақылау жұмыстары, сауалнамалар 

- қысқа баяндамалар, эсселер 
3. Топтық жоба, презентация 

Емтихан аптасында курстарды толық аяқтау нәтижелері бойынша студенттер қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

15 Әдебиет 

 1. Экономика предприятия: Учебник /Волков О.И. А.И. Ильин, В.И. Станкевич. Под общей 

ред. А.И. Ильина. – М.: Новое знание.-2008.  

2. Экономика организации (предприятия): Учебник/ Под ред. Н.А. Сафронова.-2-е изд., 

перераб. И доп.-М.: Экономистъ, 2007.  

3. Экономика предприятия(фирмы) : Учебник/ Под ред О.И. Волкова, О.В. Девяткина.-3-е 

изд., испр. И доп.-М.:ИНФРА-М,2008.  

4. Экономика предприятия. Учебник под ред.: Горфинкеля В.Я. М.: ЮНИТИ-дана, 2012.  

5. Куатова Д.Я. Экономика предприятия: Учебное пособие. – Алматы: издательство 

«Экономика». -2011. 

6. .Международные Стандарты Аудита (МСА). 

7. Ержанов М.С. «Аудит-1» Учебник  Алматы, 2005. 

8. Дюсенбаев К.Ш. «Теория аудита» Алматы  - Экономика, 2013 

9. Воронина Л.И. Аудит: Учебник – М.: ОМЕГА-Л, 2012. 

10. Нурсеитов Э.О. Нурсеитов Д.Э. Международные стандарты аудита – Алматы: 

«Экономика», 2008. 
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11. Кошелева Т.П. Аудит: Учебное пособие-Алматы, ИПБА, 2009. 

 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MMKOIY 17 

2 Модуль атауы Шет тілін оқытудағы мәдениетаралық коммуникация 

Ағылшын тілін деңгейлік оқыту бағдарламалары (Upper 

Intermidiate, Advance, Proficiency) 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал 3 оқу жылы 
2,4 квартал 4 оқу жылы 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 20 

9 Модульдің пререквизиттері Шет тілі 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 бітірушінің халықаралық қатынастар саласындағы бакалаврдың кәсіби қызметінің негізгі түрлері 

бойынша ағылшын тілін пайдаланумен байланысты функцияларды орындауы мақсатында және 

жалпы біліктілік сипаттамасы мен оның кәсіби және арнайы дайындығына қойылатын талаптарға 

сәйкес студенттің кешенді теориялық, лингвистикалық, практикалық және ақпараттық-

аналитикалық дайындығы. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  болашақ түлектің кәсіби ағылшын тілі саласындағы коммуникативті және мәдениетаралық 

құзіреттілігін қалыптастыру және оларды одан әрі жетілдіруге ықпал ету, сонымен қатар білім 

алушының "екінші тілдік тұлғасын" оның мәдениетаралық коммуникацияға толық қатысу 

қабілетінің көрсеткіші ретінде дамытуға ықпал ету. 

12 Оқыту нәтижелері 

Код ОН сипаттамасы Мақсат 

коды 

КҚ29 ойлау мәдениетін меңгеру, оның жалпы заңдарын білу, шет тілінде жазбаша және 

ауызша сөйлеу, оның нәтижелерін логикалық түрде дұрыс рәсімдеу; 

М1 

КҚ30 тілдік және тілдік емес (ауызша және вербалды емес) қарым-қатынасты ұлттық-мәдени 

ерекшеліктерге сәйкес жүзеге асыруға мүмкіндік беретін білімі, дағдылары мен біліктері 
болуы тиіс; бітіруші мәдениеттер диалогы контексінде: күнделікті қарым-қатынастың 

сөйлеу этикетін меңгеру (танысу, өтініш білдіру, келісім, келіспеушілік, алынған ақпарат 

бойынша өз пікірін білдіру және т. б.) сияқты шет тілдік қарым-қатынас дағдылары мен 

біліктері болуы тиіс.) 

М1 

13 Оқыту және үйрету әдістері 

1) білім алушы тарапынан оқуға рефлексивті көзқарасқа негізделген студентке бағытталған оқыту; 

2) құзыреттілікке бағытталған оқыту; 

3)  әр түрлі форматтағы рөлдік ойындар мен оқу пікірталастары; 

4) кейс-стади; 5) жобалар әдісі. 

14 Бағалау әдістері 

Оқу процесінің мазмұны бақылаудың келесі түрлерін қамтиды: ағымдағы, аралық, қорытынды. 

Модульдің барлық құраушылары бойынша ағымдағы және екі аралық бақылау (РК1 және РК2) жеке 

жүргізіледі және ескеріледі. 

15 1)                Бовтенко, М. А. Профессиональная информационнокоммуникативная компетенция 

преподавателя иностранного языка / М. А. Бовтенко. – Новосибирск : НГТУ, 2005. 

2)                Бовтенко, М. А. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

иностранного языка: создание электронных учебных материалов / М. А. Бовтенко. – Новосибирск : 

НГТУ, 2005. 

3)                 Демонстрационная презентация курса «Межкультурная коммуникация» / сост. В. В. 
Жданович, Н. Б. Полянина – Красноярск : ИЭУиП СФУ, 
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А: ӘКІМШІЛІК  ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIO 18 

2 Модуль атауы Мемлекеттік тәжірибе 

Диплом алдындағы практика 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 3 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 12 

9 Модульдің пререквизиттері Өтілген барлық пәндер  

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 Бакалавриат практикасы негізгі білім беру бағдарламасының бөлігі ретінде оқудың соңғы кезеңі 

болып табылады. Білім алушылар теориялық және практикалық оқыту бағдарламасын толық 

меңгергеннен кейін жүргізіледі. Бакалавриат практикасы жоғары білікті мамандарды даярлау үшін 

оқу процесінің маңызды бөлігі болып табылады және кәсіпорындарда, мекемелер мен ұйымдарда, 
ғылыми-зерттеу институттарында жүзеге асырылады 

11. Модуль мақсаттары 

М1  ЖОО-да алған білімдерін практикалық қызметте қолдану; дипломдық жұмысты жазуға дайындық. 

 

 

 

А: ӘКІМШІЛІК  ҮШІН АҚПАРАТ 

1 Модуль коды MIO 17 

2 Модуль атауы Мемлекеттік емтихандар 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханға дайындық және тапсыру 

3 Модуль әзірлеушілер Экономика және кеден ісі  

4 Кафедра-модульдің иесі Экономика және кеден ісі кафедрасы 

5 Модульді іске асыруға қатысатын 

басқа кафедралар 

Кафедра  % қатысу 

Экономика және кеден 

ісі кафедрасы 

100 

6 Модульді игеру ұзақтығы 4 квартал (4 жыл) 

7 Оқыту және бағалау тілі Орысша, қазақша 

8 Академиялық кредиттер саны 12 

9 Модульдің пререквизиттері Өтілген барлық пәндер 

B: ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ АҚПАРАТ 

10 Модуль сипаттамасы 

 "Қорытынды аттестаттау модулінде" мамандық бойынша барлық оқытылған пәндер бойынша 

студенттердің білімі бағаланады. Студент дипломдық жұмысты (жобаны) жазады және қорғайды 

немесе кешенді емтихан дайындайды және тапсырады. 

11. Модуль мақсаттары 

М1  Мамандық бойынша барлық пәндер бойынша студенттердің білімін қорытынды бағалау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

КОРРЕЛЯЦИЯ МАТРИЦАСЫ 

жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен (құрауыштарды оқыту нәтижелерімен) білім беру 

бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері) 

№ Пәннің атауы Қалыптастырылатын нәтижелер 

ОН

1 

ОН

2 

ОН

3 

ОН

4 

ОН

5 

ОН

6 

ОН

7 

ОН

8 

ОН

9 

ОН1

0 

ОН1

1 

ОН1

2 

1 Мәңгілік ел  +           

2 Өлкетану  +           

3 Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

 +           

4 Дінтану  +           

5 ҚР этносаясаты 

және ұлтаралық 

қатынастар 

 +           

6 Экономиканы 

мемлекеттік 

реттеу 

+  +         + 

7 Макроэкономика  +    +        

8 Экономикадағы 

Математика 

+  +  +        

9 Халықаралық 

экономика 
  +  +        

10 Менеджмент  +    +        

11 Микроэкономика  +    +        

12 Бухгалтерлік 

есеп негіздері 

   +   +  +    

13 Экономикалық 

ақпаратты 

статистикалық 

өңдеу 

    + +       

14 Қаржылық есеп 1   +  + + +      

15 Экономикалық 

теория 

+    +        

16 1С бухгалтерия    + +  +      

17 3D модельдеу +  +          

18 Банк маркетингі +  +          

19 Банктер мен 

биржалардағы 

бухгалтерлік есеп 

  + +   +      

20 Құрылыстағы 

бухгалтерлік есеп 
  + +   +      

21 Туризмдегі және 
қонақ үй 

кешеніндегі 

бухгалтерлік есеп 

  + +   +      

22 Адам дамуының 

индексі 
+  +    +      

23 Инжинеринг  +          +  

24 АӨК 

салаларындағы 

калькуляцияның 

инновациялық 

әдістері 

  + +  + +      

25 Бухгалтерлік 

есепті 

компьютерлендіру 

  + +   +      

26 Маркетинг  +    +        

27 Маркетингтік 

зерттеулер 
+     +       
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28 Аудит негіздері    + +  +      

29 Ауыл 

шаруашылығында

ғы бухгалтерлік 

есептің 

ерекшеліктері 

  + +  +       

30 Практикалық 

аудит 
  + +  ++       

31 Робототехника            +  

32 Ұлттық шоттар 

жүйесі 
   +  +      + 

33 Қазіргі ІТ-

бағдарлама 
          +  

34 Статистика    +  +        

35 Басқарушылық 

есеп 1 
  + +   +      

36 Шағын бизнесті 
есепке алу және 

есеп беру 

  + +         

37 Қаржылық 

есептілік 
  +  +        

38 Қаржы нарықтары 

мен делдалдар 
+  +          

39 Қаржылық 

бақылау 
      + + +   + 

40 ХҚЕС сәйкес 

қаржылық есеп 
  +   + +  +    

41 Қаржы +       +    + 

42 ІТ-консалтинг           +  

43 Халықаралық 

стандартталған 

тілдік курстар 

         +   

44 Ағылшын тілінде 

ауызша және 

жазбаша сөйлеу 

практикасы 

         +   

45 Ағылшын тілін 
деңгейлеп оқыту 

бағдарламасы-2 

         +   

46 Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқыту 

бағдарламасы-2 

         +   

47 Қаржылық есеп-2   +  + + +      

48 Кәсіпорын 

экономикасы 
  + +     +    

49 Салықтар және 

салық салу 
   +   +  +  +  

50 Салықтық есеп 

саясаты 
   +   +  +    

51 Салықтық 

жоспарлау 
   +   +  +  +  

52 Салықтық есепке 

алу және есептілік 
   +   +  +  +  

53 Кәсіпорындардағы 

есептілік 
       + +   + 

54 Өндірістік 

менеджмент 
+       +    + 

55 Нарықтық 
инфрақұрылым 

+  +          

56 Сапаны басқару +            

57 АӨК    +    +    + 
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ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕ 

 
Курс Квартал ЖБП(М

К) 

ЖБП(Т

К) 

БП(ЖО

ОК) 

БП(ТК)/

minor 

КП(Ж

ООК) 

КП(Т

К) 

ИА Барлығ

ы 

1 

1-2 15 5 10     
30 

3-4 29  1-пр.     
30 

2 

1-2 7  13 10    
30 

3-4   
15 

5-пр. 
10    

30 

3 

1-2   5 25    
30 

3-4   5-пр. 10 15   
30 

4 

1-2    3 15 18  
36 

3-4      12-пр 12 
24 

Қорытынды 51 5 54 58 30 18 12 240 

 

 

Білім беру бағдарламасын толықтырулар 

 

Зияткерлік ресурстар (ПОҚ) 

 

"Бизнес, басқару және құқық" кафедрасы білім беру қызметін лицензиялауға қойылатын біліктілік 

талаптарына сәйкес толық білімді және қазіргі заманғы оқыту әдістемесін меңгерген профессорлық-

оқытушылық құрамға ие. Білім беру бағдарламасын іске асыруға құзыреттілігі мен біліктілігі 

бағдарламаның мақсаттарына сәйкес келетін және студенттерді оқыту үшін жеткілікті оқытушылар ғана 

жіберіледі. Барлық оқытушылардың жоғары білім туралы тиісті дипломдары, мамандықтар бойынша 

магистр және ғылым кандидаттары дәрежелері бар. 

Бағдарламаны жүзеге асыратын оқытушылардың даму әлеуеті өз жұмысында білім беру, ғылыми және 
инновациялық қызметті біріктіру арқылы жетілдіруге және өзін-өзі дамытуға деген ұмтылыс арқылы 

көрінеді. Оқытушылардың жеке жоспарларында (ПКИ) студенттің шығармашылық қабілеттерін, білімі мен 

дағдыларын (құзыреттерін) дамыту негізінде даму әлеуетін қалыптастыруға бағытталған оқу-әдістемелік, 

ғылыми, оқу-ұйымдастырушылық сипаттағы жұмыстар көрсетілген. Сондай-ақ, СҒЗЖ-ға басшылық ету, 

пәндік олимпиадаларды ұйымдастыру және оған қатысу жоспарланған. 

Оқыту әдістеріндегі оқытушылардың құзыреттілік деңгейі оқу курстарының мазмұнын тиімді ашу және 

студенттерде бағдарламаның мақсаттарында көзделген оқыту нәтижелеріне қол жеткізу үшін қажетті білім 

мен іскерлікті (құзыреттілікті) қалыптастыру үшін жеткілікті. Силлабустарда олар пәнді оқу барысында 

алатын құзыреттер қарастырылған, ИПП-да оқытылатын пәндерді жетілдіру бағыттары ашылған. 

Оқу кезеңінде оқытушылар институттың кітапхана қорының барлық оқу-әдістемелік материалдарын 

пайдаланады. Кафедра оқытушылары оқу топтары үшін институт қабылдаған оқыту әдістерін жақсы 

меңгерген 

кәсіпорындарына 

есеп және 

есептілік 

58 Қаржылық 

есептілік 
   +  + +      

59 Еңбек нарығының 

экономикасы 
+    +        
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сондай-ақ оқу курсы мазмұнының пәндік саласы бойынша практикалық жұмыс тәжірибесі бар, мұны 

ашық сабақтардың материалдары, ОӘК отырысының хаттамалары дәлелдейді. 

Кафедрада профессорлар мен оқытушыларды басқа білім беру мекемелеріне және басқа да білім беру 

мекемелеріне арнайы курстар оқу үшін, бітіруші біліктілік жұмыстарын басқару үшін, мастер-кластар өткізу 

үшін шақыру тәжірибесі қолданылады. 

Оқытушылар пайдаланатын оқыту технологиялары: білім алудың күндізгі және сырттай нысандарын 

жүзеге асыру кезінде бағдарламаны игерудің болжамды нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді; оқу 

сабақтарының негізгі түрлерін өткізудің тиімділігін арттырады; өзіндік жұмыс жүргізу; курстық 
жұмыстарды орындау, практиканың барлық түрлерін жүргізу; студенттердің білімі мен іскерлігінің 

(құзыретінің) деңгейін бақылаудың негізгі нысандары; бакалавр бітіру біліктілік жұмыстарын, дипломдық 

жұмыстарды орындау. 

Оқу процесінде қолданылатын білім беру әдістері оқу курстарының мазмұнын тиімді ашуға және білім 

алудың күндізгі және сырттай түрлерін іске асыру кезінде оқытудың болжамды нәтижелеріне қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. 

 

Материалдық ресурстар (материалдық-техникалық база) 

6B04103 - Есеп және аудит бағытындағы студенттер үшін оқу процесі оқу зертханаларымен, 

мамандандырылған кабинеттермен, оқу шеберханаларымен, компьютерлік сыныптармен, мультимедиялық 

аудиториялармен қамтамасыз етіледі. 

2012 жылдан бастап Қазрена 8 Мбит/с және "Қазақтелеком" АҚ 4 Мбит/с ұсынатын екі арна арқылы 
барлық студенттер мен ПОҚ, қызметкерлерге Интернетке өтеусіз қол жеткізу жылдамдығы 8 Мбит/с дейін 

ұлғайды. 

2012 жылдан бастап Lotus Notes платформасында электрондық құжат айналымы енгізілді, 

"PLATONUS"ААЖ қашықтықтан білім беру порталы іске қосылды. 

 

Білім беру ресурстары (оқу-әдістемелік қамтамасыз ету) 

Оқу процесінде пайдаланылатын оқулықтардың, оқу құралдарының, практикумдардың және басқа да 

әдістемелік материалдардың сапасы бағдарламаны игерудің күтілетін нәтижелеріне сәйкес келеді. Оқу 

процесінде пайдаланылатын оқу-әдістемелік кешендердің (ОӘК) сапасы оқу материалын зерделеудің 

жүйелілігі мен қисындылығымен; жинақтаулар мен қорытындылардың болуымен; бақылау сұрақтары мен 

тапсырмаларының, оның ішінде тест материалдарының болуымен; иллюстрациялық материалдың 
жеткіліктілігі мен сапасымен; жазбаша жұмыстарды орындау үшін қосымша әдебиеттің болуымен 

қамтамасыз етіледі; аудиториялық және тәуелсіз жұмысты біріктіру мүмкіндігі. Пәндердің оқу-әдістемелік 

кешендері оқу процесін ұйымдастыруға қажетті барлық ақпаратты қамтитын біріздендірілген құрылымға ие. 

"Платонус" және NeRo aigi бағдарламасы арқылы әрбір студент кез келген пәннің оқу-әдістемелік 

материалдарына қол жеткізе алады. 

Институт кітапханасында негізгі және қосымша әдебиеттер тізімінен пәндер бағдарламаларында 

келтірілген оқулықтар мен оқу құралдары, сондай-ақ бағдарлама немесе пәндер бағдарламаларында 

ұсынылған мамандық бойынша отандық ғылыми және шетелдік журналдар бар. 

Пәндер бағдарламаларымен ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттер білім беру бағдарламасын 

игерудің болжамды нәтижелеріне қол жеткізу үшін жеткілікті. 

Барлық студенттер оқу курстарында қарастырылған кітапхана қорларына, зертханалық практикумдарға, 
практикалық сабақтарға және ақпараттық базаларға қол жеткізе алады. 

 

 

Білім алушылардың жетістіктерін бақылау және есепке алу нысандары 

 

Бакалавриат бағдарламаларын меңгеру сапасын бағалау келесі нысандарды қамтиды: 

- үлгерімді ағымдағы бақылау; 

- білім алушыларды аралық аттестаттау; 

- қорытынды (мемлекеттік қорытынды) аттестаттаудан өтеді. 

Білім беру бағдарламасында жоспарланған оқыту нәтижелеріне және барлық құзыреттердің қалыптасқан 

деңгейіне қол жеткізуді бағалау үшін келесі бағалау құралдары қолданылады: типтік тапсырмалар, бақылау 

жұмыстары, тесттер және т. б. 
Қалыптасқан құзыреттерді анықтау әдісіне сәйкес бақылау түрлерін үш топқа топтастыруға болады, 

олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары бар: 

- ауызша, студенттің білімі мен көкжиегін бағалауға мүмкіндік береді, логикалық жауап құра білу, 

монологиялық сөйлеу қабілеті және оқытушының тәрбиелік әсерінің үлкен мүмкіндіктері бар басқа да 

коммуникативтік дағдылар; 

- жазбаша, оқытушының уақытын қысқартуға мүмкіндік береді, барлық студенттерді бірдей жағдайға 

қояды, оқытушының көмегі болмаған кезде жауаптарды объективті бағалайды, бағалаудың негізділігін 

тексереді; студенттің дайындығын бағалаудағы субъективтілік; 
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- ақпараттық технологияларды пайдалана отырып бақылау, бұл студенттердің бақыланатын материалды 

меңгеруі туралы объективті ақпаратты жедел алуға, осы ақпаратты оқытушыға егжей-тегжейлі және 

дербестендіруге, білім беру бағдарламасының барлық пәндері мен модульдері бойынша студенттердің 

жетістіктерін интегралдық (рейтингтік) бағалауды қалыптастыруға және жинақтауға, ақпараттық ресурстар 

мен құралдармен жұмыс істеудің практикалық іскерліктері мен дағдыларын дарытуға, өзіндік жұмыс 

процесінде студенттердің уәждемесі мен өзін-өзі бақылауын арттыруға мүмкіндік береді. 

Пән бойынша білімді ағымдағы бақылау сабақ кезінде және студенттердің өзіндік жұмысының 

қорытындысы бойынша студенттердің білімін тұрақты және жүйелі түрде тексеруге, сондай-ақ оқытудың 
мазмұны мен әдістеріне өзгерістер енгізу қажеттілігін анықтау мақсатында арналған. 

Білімді ағымдағы бақылау жүргізіледі: 

- сабақ барысында сабақ кестесіне сәйкес оқытушының қатысуымен аудиториялық жұмыс кезінде; 

- оқытушының қатысуынсыз, кейіннен оқытушының немесе оқу ассистентінің нәтижелерін тексере 

отырып, студенттердің өзіндік жұмыс сағаттарында; 

- студенттерді қашықтықтан, аудиториялық сабақтар кезінде де, студенттердің өзіндік жұмысы кезінде 

де, оның ішінде нәтижелерді автоматты түрде бағалау кезінде де студенттерді оқыту кезінде үнемі 

пайдаланылатын ақпараттық білім беру ортасының құралдарын пайдалану арқылы; 

Ағымдағы бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін. Білімді ағымдағы бақылау 

нысандары: 

- жеке немесе топтық сауалнама-оқытушыдан (студенттерден) алдын ала тұжырымдалған сұрақтарға 

жауап алу арқылы оқытушы мен студент (студенттер) арасындағы өзара іс-қимылды жүзеге асырудан 
тұратын білімді бақылау әдісі; 

- әңгімелесу-белгілі бір бөлім, тақырып, проблема және т. б. бойынша студенттің білім көлемін 

анықтауға арналған оқытушының оқытылатын пәнге байланысты тақырыптарға студентпен арнайы 

сұхбаты.; 

- коллоквиум (лат. colloquium-әңгімелесу, әңгімелесу) - білім беру жүйесіндегі студенттердің білімін 

арттыру және анықтау мақсатындағы оқу сабақтарының бір түрі; коллоквиумда: жеке бөлімдер, бөлімдер, 

тақырыптар, оқытылатын курс мәселелері (әдетте семинарлық және басқа да практикалық оқу 

сабақтарының тақырыптарына енгізілмейді), рефераттар, жобалар және білім алушылардың басқа да 

жұмыстары талқыланады; 

- презентация - орындалған тапсырманы жеке немесе топтық ұсыну; 

- тест (ағылш, test - сынама - сынақ, зерттеу) - педагогикада-орындау нәтижелері бойынша студенттің 
білімі, іскерлігі мен дағдылары туралы бағаланатын стандартталған тапсырма; тестке бірнеше таңдау 

сұрақтары, сұрақтар - анықтамалар, есептер және есептеуге арналған тапсырмалар кіруі мүмкін; 

- іскерлік жағдайларды талдау-мәтіндік, графикалық немесе ауызша материал түрінде берілген 

жағдайларды талдау, мәселені шешудің нұсқаларын талдау, оңтайлы нұсқаны таңдау немесе кәсіби 

қызметтің нақты жағдайларын модельдейтін күрделі тапсырмалар; 

- есептеу тапсырмасы-белгілі бір бастапқы деректерде шешім табу үшін теориялық білімді практикалық 

қолдануды талап ететін тапсырма түрінде ұсынылған студенттің білімі мен дағдыларын бақылау түрі; 

- эссе (франц. essai-талпыныс, сынама, очерк) - нақты бір себеп немесе мәселе бойынша жеке әсерлер 

мен пайымдауларды білдіретін және пәнді айқындайтын немесе толық түсіндіруге көрінеу үміткер емес 

шағын көлемді және еркін композициялы шығарма; эссе жауап берушінің негіздемесін, түсініктемелерін 

және өз пікірін қоса алғанда, проблемалық мәселелерді қарауды көздейді; 
- бақылау жұмысы - Оқу пәнінің мазмұны бойынша теориялық сұрақтарға жауаптарды мазмұндау және 

практикалық тапсырмаларды шешу болып табылатын студенттердің өзіндік жұмысының негізгі түрлерінің 

бірі; 

- зертханалық жұмыс - теориялық білімді тереңдету және бекіту, өз бетінше тәжірибе жасау дағдыларын 

дамыту мақсатында студенттердің өзіндік практикалық жұмысы мен зерттеулерінің бір түрі; 

- реферат-кәсіптік циклдің вариативтік (бейіндік) пәндерін игеру кезінде қолдану ұсынылатын жазбаша 

жұмыс нысаны; белгілі бір ғылыми тақырып бойынша ғылыми еңбектердің, әдебиеттердің мазмұнын 

қысқаша баяндау болып табылады. Рефератты дайындау студенттің дәрісте толық қаралмайтын белгілі бір 

тақырып бойынша бірнеше әдеби дереккөздерді (монографиялар, ғылыми мақалалар және т. б.) өз бетінше 

зерделеуін, материалды жүйелеуді және оның қысқаша мазмұнын білдіреді; реферат жазудың мақсаты - 

студентке ғылыми есептерге, шолулар мен мақалаларға қойылатын талаптарға сәйкес жиналған материалдар 

мен фактілерді қысқаша және қысқаша ұсыну дағдыларын қалыптастыру; 
- есеп (практикалар, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары және т.б. бойынша) — студентке базалық 

және бейінді оқу өндірістік, ғылыми-өндірістік практикалар мен ҒЗЖ өту кезінде алған білімдерін, 

іскерліктері мен дағдыларын қорытындылауға мүмкіндік беретін жазбаша бақылау нысаны. Есептер әр 

оқушының есепті жазуға қатысуын көрсете отырып, ұжымдық түрде жасалуы мүмкін. Өндірістік, ғылыми - 

өндірістік практикалар мен ҒЗЖ бойынша есептер жеке дайындалады. Есептердің көлемі 20-25 бет болуы 

мүмкін, есеп құрылымы курстық жұмыстың құрылымына жақын. 

- орындалған тапсырмаларды қорғау. 

Аралық бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін: 
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- жазбаша бақылау сауалнамасы; 

- коллоквиум; 

- тест; 

- эссе; 

- бақылау жұмыстары; 

- курстық жұмыстар-жалпы кәсіптік және бейіндік Кәсіптік пәндерді (модульдерді) шығармашылық 

игеруге және тиісті кәсіптік құзыреттерді әзірлеуге бағытталған дербес жазбаша жұмыс түрі; курстық 

жұмысты жазу кезінде таңдалған тақырыпты толық ашу, материалды баяндау логикасын сақтау, жалпылау 
мен қорытынды жасай білу қабілетін көрсету қажет; 

- реферат; 

- студенттің ғылыми-зерттеу жұмысының орындалуы туралы есептер және т.б. 

Әр пән білімді аралық бақылаумен аяқталады. Білімді аралық бақылау пәнді оқу кезеңінің соңында оны 

игеру нәтижелерін жан-жақты тексеруге арналған. 

Аралық аттестаттаудың негізгі нысандары: 

- сынақ-пәндердің оқу материалын (пәндердің бөлімдерін) меңгеруді, сондай-ақ практика 

бағдарламаларын орындауды бағалау нысаны; сынақтарды тапсыру нәтижелері әдетте "сынақтан өтті" деген 

белгімен бағаланады»; 

- сараланған сынақтар ("өте жақсы", "Жақсы", "Қанағаттанарлық" бағаларымен); сараланған сынақтар, 

әдетте, курстық жұмыстар, практика, сондай-ақ кейбір пәндер бойынша қойылады (білім беру ұйымының 

қалауы бойынша білім беру бағдарламасында белгіленеді).); 
- емтихан (лат. exagium-өлшеу)-белгіленген ережелер бойынша жүргізілетін қандай да бір оқу пәні 

бойынша студенттердің білімін тексеру сынағы. 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау түлектің кәсіптік міндеттерді орындауға дайындық деңгейін және 

оның даярлығының даярлау бағыты бойынша ВПВО МЖМБС және негізгі білім беру бағдарламасының 

(ООП) талаптарына сәйкестігін белгілейді. 

Бітірушілерді қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың қорытынды аттестаттау сынақтарының 

нысандарына мыналар жатады: 

- бітіру біліктілік жұмысын қорғау (міндетті) - ғылыми немесе ғылыми-практикалық міндеттерді 

шешумен байланысты өзіндік логикалық аяқталған зерттеу; 

- мемлекеттік емтихан (білім беру ұйымының қалауы бойынша енгізіледі). 
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	Кәсіпорындардың мүлкі, оның міндеттемелері, капиталы және активтердің құрамы, орналасуы және оны қалыптастыру көздерінің өзгеруіне әкелетін шаруашылық операциялары, сондай-ақ мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі ілеспе құжаттама кәсіби қызмет о...
	Кәсіби қызмет пәндері
	Бітірушінің кәсіби қызметінің пәні ұйымдарда қаржылық шаруашылық және басқару қызметін жүргізе білу болып табылады:
	1. шаруашылық операцияларды тіркеу;
	2. ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілікті қалдыру;
	3. АХС сәйкес қаржылық есептілікті талдау және аудит.
	Кәсіби қызмет түрлері
	Бакалаврлар алған теориялық білімдерін іс жүзінде ұйымның қызметі туралы ақпаратты алу, талдау, түсіндіру, жалпылау, бағалау және ұсыну арқылы қолдана білуі керек.
	6В04103 – "Есеп және аудит" мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:
	1. Ұйымдастыру-басқару қызметі. Дағдыларға ие болу үшін білікті қаржы және салық органдарында, кәсіпорында, сақтандыру ұйымдарында, банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде жұмыс істеу, бухгалтерлік есептің ғылыми - әдіснамалық және ұйымдық-техноло...
	2. Түлектердің есептеу-жобалау қызметі техникалық - экономикалық негіздемеде жүзеге асырылады жаңа кәсіпорынды немесе экономикалық жобаны ұйымдастыруға қатысты және қызметті кеңейту үшін қажетті кредиттерді, қарыздарды және қаржылық қолдаудың өзге де ...
	Кәсіби қызметтің функциялары
	6В04103 – "Есеп және аудит" мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалаврының кәсіби қызметінің функциялары болып табылады:
	1. Есептік және статистикалық ақпаратты жинау, деректерді өңдеу және оны басқарушылық пайдаланушылар қабылдаған кезде басшылардың пайдалануына дайындау;
	2. Баға белгілеу, Инвестициялар, өндіріс әдістері бойынша балама шешімдерді талдау және бағалау;
	3. Жалпы ұйым қызметін басқару және бақылау;бухгалтерлік есепті жүргізудің заңнамалық-нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру, сондай-ақ консультациялық қызметтер көрсету (аудиторлық және консалтингтік қызмет);
	4. ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілікті жасау;
	5. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау;
	6. Салық есептілігін жасау және салықтар бойынша декларацияларды толтыру;
	7. ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есепті қалпына келтіру және аудару;бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік қызмет);
	8. Экономика және кәсіпкерлік саласындағы оқу және ғылыми әдебиеттерді зерттеу және талдау;
	9. Кәсіби және жеке өсу үшін өзін-өзі талдау және өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын меңгеру.
	Кәсіби қызметтің типтік міндеттері
	Білім алушылардың жетістіктерін бақылау және есепке алу нысандары
	Бакалавриат бағдарламаларын меңгеру сапасын бағалау келесі нысандарды қамтиды:
	- үлгерімді ағымдағы бақылау;
	- білім алушыларды аралық аттестаттау;
	- қорытынды (мемлекеттік қорытынды) аттестаттаудан өтеді.
	Білім беру бағдарламасында жоспарланған оқыту нәтижелеріне және барлық құзыреттердің қалыптасқан деңгейіне қол жеткізуді бағалау үшін келесі бағалау құралдары қолданылады: типтік тапсырмалар, бақылау жұмыстары, тесттер және т. б.
	Қалыптасқан құзыреттерді анықтау әдісіне сәйкес бақылау түрлерін үш топқа топтастыруға болады, олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары бар:
	- ауызша, студенттің білімі мен көкжиегін бағалауға мүмкіндік береді, логикалық жауап құра білу, монологиялық сөйлеу қабілеті және оқытушының тәрбиелік әсерінің үлкен мүмкіндіктері бар басқа да коммуникативтік дағдылар;
	- жазбаша, оқытушының уақытын қысқартуға мүмкіндік береді, барлық студенттерді бірдей жағдайға қояды, оқытушының көмегі болмаған кезде жауаптарды объективті бағалайды, бағалаудың негізділігін тексереді; студенттің дайындығын бағалаудағы субъективтілік;
	- ақпараттық технологияларды пайдалана отырып бақылау, бұл студенттердің бақыланатын материалды меңгеруі туралы объективті ақпаратты жедел алуға, осы ақпаратты оқытушыға егжей-тегжейлі және дербестендіруге, білім беру бағдарламасының барлық пәндері ме...
	Пән бойынша білімді ағымдағы бақылау сабақ кезінде және студенттердің өзіндік жұмысының қорытындысы бойынша студенттердің білімін тұрақты және жүйелі түрде тексеруге, сондай-ақ оқытудың мазмұны мен әдістеріне өзгерістер енгізу қажеттілігін анықтау мақ...
	Білімді ағымдағы бақылау жүргізіледі:
	- сабақ барысында сабақ кестесіне сәйкес оқытушының қатысуымен аудиториялық жұмыс кезінде;
	- оқытушының қатысуынсыз, кейіннен оқытушының немесе оқу ассистентінің нәтижелерін тексере отырып, студенттердің өзіндік жұмыс сағаттарында;
	- студенттерді қашықтықтан, аудиториялық сабақтар кезінде де, студенттердің өзіндік жұмысы кезінде де, оның ішінде нәтижелерді автоматты түрде бағалау кезінде де студенттерді оқыту кезінде үнемі пайдаланылатын ақпараттық білім беру ортасының құралдары...
	Ағымдағы бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін. Білімді ағымдағы бақылау нысандары:
	- жеке немесе топтық сауалнама-оқытушыдан (студенттерден) алдын ала тұжырымдалған сұрақтарға жауап алу арқылы оқытушы мен студент (студенттер) арасындағы өзара іс-қимылды жүзеге асырудан тұратын білімді бақылау әдісі;
	- әңгімелесу-белгілі бір бөлім, тақырып, проблема және т. б. бойынша студенттің білім көлемін анықтауға арналған оқытушының оқытылатын пәнге байланысты тақырыптарға студентпен арнайы сұхбаты.;
	- коллоквиум (лат. colloquium-әңгімелесу, әңгімелесу) - білім беру жүйесіндегі студенттердің білімін арттыру және анықтау мақсатындағы оқу сабақтарының бір түрі; коллоквиумда: жеке бөлімдер, бөлімдер, тақырыптар, оқытылатын курс мәселелері (әдетте сем...
	- презентация - орындалған тапсырманы жеке немесе топтық ұсыну;
	- тест (ағылш, test - сынама - сынақ, зерттеу) - педагогикада-орындау нәтижелері бойынша студенттің білімі, іскерлігі мен дағдылары туралы бағаланатын стандартталған тапсырма; тестке бірнеше таңдау сұрақтары, сұрақтар - анықтамалар, есептер және есепт...
	- іскерлік жағдайларды талдау-мәтіндік, графикалық немесе ауызша материал түрінде берілген жағдайларды талдау, мәселені шешудің нұсқаларын талдау, оңтайлы нұсқаны таңдау немесе кәсіби қызметтің нақты жағдайларын модельдейтін күрделі тапсырмалар;
	- есептеу тапсырмасы-белгілі бір бастапқы деректерде шешім табу үшін теориялық білімді практикалық қолдануды талап ететін тапсырма түрінде ұсынылған студенттің білімі мен дағдыларын бақылау түрі;
	- эссе (франц. essai-талпыныс, сынама, очерк) - нақты бір себеп немесе мәселе бойынша жеке әсерлер мен пайымдауларды білдіретін және пәнді айқындайтын немесе толық түсіндіруге көрінеу үміткер емес шағын көлемді және еркін композициялы шығарма; эссе жа...
	- бақылау жұмысы - Оқу пәнінің мазмұны бойынша теориялық сұрақтарға жауаптарды мазмұндау және практикалық тапсырмаларды шешу болып табылатын студенттердің өзіндік жұмысының негізгі түрлерінің бірі;
	- зертханалық жұмыс - теориялық білімді тереңдету және бекіту, өз бетінше тәжірибе жасау дағдыларын дамыту мақсатында студенттердің өзіндік практикалық жұмысы мен зерттеулерінің бір түрі;
	- реферат-кәсіптік циклдің вариативтік (бейіндік) пәндерін игеру кезінде қолдану ұсынылатын жазбаша жұмыс нысаны; белгілі бір ғылыми тақырып бойынша ғылыми еңбектердің, әдебиеттердің мазмұнын қысқаша баяндау болып табылады. Рефератты дайындау студентт...
	- есеп (практикалар, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары және т.б. бойынша) — студентке базалық және бейінді оқу өндірістік, ғылыми-өндірістік практикалар мен ҒЗЖ өту кезінде алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қорытындылауға мүмкіндік бе...
	- орындалған тапсырмаларды қорғау.
	Аралық бақылау ауызша және жазбаша түрде жүргізілуі мүмкін:
	- жазбаша бақылау сауалнамасы;
	- коллоквиум;
	- тест;
	- эссе;
	- бақылау жұмыстары;
	- курстық жұмыстар-жалпы кәсіптік және бейіндік Кәсіптік пәндерді (модульдерді) шығармашылық игеруге және тиісті кәсіптік құзыреттерді әзірлеуге бағытталған дербес жазбаша жұмыс түрі; курстық жұмысты жазу кезінде таңдалған тақырыпты толық ашу, материа...
	- реферат;
	- студенттің ғылыми-зерттеу жұмысының орындалуы туралы есептер және т.б.
	Әр пән білімді аралық бақылаумен аяқталады. Білімді аралық бақылау пәнді оқу кезеңінің соңында оны игеру нәтижелерін жан-жақты тексеруге арналған.
	Аралық аттестаттаудың негізгі нысандары:
	- сынақ-пәндердің оқу материалын (пәндердің бөлімдерін) меңгеруді, сондай-ақ практика бағдарламаларын орындауды бағалау нысаны; сынақтарды тапсыру нәтижелері әдетте "сынақтан өтті" деген белгімен бағаланады»;
	- сараланған сынақтар ("өте жақсы", "Жақсы", "Қанағаттанарлық" бағаларымен); сараланған сынақтар, әдетте, курстық жұмыстар, практика, сондай-ақ кейбір пәндер бойынша қойылады (білім беру ұйымының қалауы бойынша білім беру бағдарламасында белгіленеді).);
	- емтихан (лат. exagium-өлшеу)-белгіленген ережелер бойынша жүргізілетін қандай да бір оқу пәні бойынша студенттердің білімін тексеру сынағы.
	Қорытынды мемлекеттік аттестаттау түлектің кәсіптік міндеттерді орындауға дайындық деңгейін және оның даярлығының даярлау бағыты бойынша ВПВО МЖМБС және негізгі білім беру бағдарламасының (ООП) талаптарына сәйкестігін белгілейді.
	Бітірушілерді қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың қорытынды аттестаттау сынақтарының нысандарына мыналар жатады:
	- бітіру біліктілік жұмысын қорғау (міндетті) - ғылыми немесе ғылыми-практикалық міндеттерді шешумен байланысты өзіндік логикалық аяқталған зерттеу;
	- мемлекеттік емтихан (білім беру ұйымының қалауы бойынша енгізіледі).

