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1  Модульдік білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

 

1.1  Білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері 

  

 Қазақстандық компаниялардың өсуі мен табыстылыққа қол жеткізуі оларсыз 

бірде бір ұйым өмір сүре алмайтын бухгалтерлік есеп пен аудит саласының кәсіби 

біліктілігі жоғары қызметкерлерді тарту қажеттілігін тудырады. Қазіргі уақытта 

Қазақстанда бухгалтерлік есеп пен аудиттің қарқынды дамуы үшін қолайлы жағдайлар 

қалыптасқан. Бухгалтерлік есеп аудиттің көптеген нысандарын қамтитын нормативтік-

құқықтық актілер іс жүзіне енгізілген. Кәсіптік қауымдастықта нарықтық жағдайдағы 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және аудитті жүргізудің белгілі бір дағдылары мен 

тәжірибесі жинақталған. Қазақстан қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық 

стандарттарына өтіп, оларды белсенді түрде қолдануда. Университет бухгалтерлік есеп 

аудит саласындағы еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін «Есеп және 

аудит» мамандығы бойынша жоғары білікті мамандарды кешенді даярлауды жүзеге 

асырып келеді. Университеттің «Есеп және аудит» бағыты бойынша бакалаврларды 

даярлаудың тәжірибесі мен (2001 жылдан бастап) 5В050800 – «Есеп және аудит» 

дайындық бағыты бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру 

үшін қажетті ресурстық базасы бар. 

«Есеп және аудит» бағыты бойынша білім беру бағдарламасының миссиясы – 

студенттердің тұлғалық қасиеттерін дамыту және МЖМБС және еңбек нарығының 

қажеттіліктеріне сәйкес құзыреттіліктерді қалыптастыру. 

Осы білім беру бағдарламасының мақсаты – құзыреттіліктерді қалыптастыру мен 

көптілдікке негізделген білім беруді жүзеге асыру және жоғары білікті бәсекеге қабілетті, 

есеп пен аудит саласында құзыретті кәсіби кадрларды, таңдап алынған кәсіптік қызмет 

саласында көшбасшы болуға қабілетті, көптілді және мәдениеті жоғары, еңбек 

нарығында бәсекеге қабілетті тұлғаны даярлау.  

Білім беру бағдарламасының мақсаты – білім алушының жалпымәдени және жеке 

қасиеттерін, бітірушіге қаржы саласында және экономиканың нақты секторында, 

мемлекеттік және жеке қаржылар нарығында табысты жұмыс істеуіне және еңбек 

нарығында әлеуметтік-ұтқыр және бәсекеге қабілетті болуына мүмкіндік беретін жаңа 

үлгідегі экономист-қаржыгерлердің кәсіптік құзыреттіліктерін қалыптастыру және 

дамыту. 

Осы мақсатқа білім беру бағдарламалары мамандығы 5В050800 – «Есеп және 

аудит» міндетін жету салдарынан олардың теориялық және тәжірибелік білім беру болып 

табылады маманы оқыту, қамтиды, өз бетімен және жауапкершілікпен ұйымының 

қаржылық-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есеп, аудит және талдау түрлі 

мәселелерді шешуге және кеңес жүргізу алмады осы мәселелер бойынша қаржылық 

ақпаратты мүдделі пайдаланушылар. 

 Тәрбие саласындағы мақсаттары: әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді 

қалыптастыру: моральдық, жалпы-мәдени дағдылар, әлеуметтік бейімделу қабілеті, 

тұлғаның шығармашылық әлеуетін жүзеге асыру, мақсаттылық, ұйымдастырушылық, 

еңбекқорлық, жауапкершілік, азаматтық ұстаным, коммуникативтік, толеранттылық, 

бірнеше тілді еркін меңгеру 5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша 

дайындық бағытына сәйкес кәсіптік қызметтің әлеуметтік мәні мен әлеуметтік салдарын 

түсіну.  

Оқыту саласында білім беру бағдарламасының жалпы мақсаттарына келесілер 

жатады: 

• гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, математикалық және жаратылыстану 

білімдерінің негіздері саласында дайындау; 

•  таңдап алынған қаржылық нарық сегментінде бітірушіге табысты жұмыс істеуге 

мүмкіндік беретін жоғары кәсіптік білім алу;  



• оқу үрдісінде үштілдіr білім беруді қалыптастыруға ықпал ететін тілдік 

құзыреттіліктерді болашақ бухгалтерлік есеп және аудит мамандардың ақпараттық 

технологиялар саласында пайдалану; 

• «экономика және бизнес бакалавры» академиялық дәрежесі берілетін 

қорытынды мемлекеттік аттестацияны табысты тапсыру нәтижелері бойынша 

мамандандыруға сәйкес бакалавриат бағдарламасын игеруге білім алушыларды кәсіптік 

бағыттау. 

Пәнаралық қатынас. Пәнаралық үйлестіру қағидасы түрлі пәндердің қайталануына 

жол бермейтін және білім алушының қоршаған ортаны және пәндер туралы біріңғай 

пікірді қалыптастыруды қарастырады. Нәтижесінде кәсіптік қызмет саласында жалпы 

ғылыми және мамандық пәндерін игеру кезінде коммуникативтік құзыреттіліктерді 

қалыптастыру үшін оңтайлы жағдайлар құрылады.   

Білім берудің кәсіптік бағыты оқу жоспарының пәндері бойынша білім 

алушылардың болашақ мамандығы бойынша кәсіптік бағыттау қағидасын қарастырады.  

Заманауи білім беруді модернизациялау білім берудің мазмұнын жаңартудың 

тұжырымдамалық негіздерін қарастырады. Осыдан келе осы бағдарламаны ендірудің 

мақсаттарын жүзеге асыруға келесілер жатады: 

- кәсіптік саладағы кең ауқымды теориялық және тәжірибелік білімдерді меңгеру; 

- өзін-өзі дамыту әлеуетіне ие, экономиканың өзгеріп отыратын жағдайларына 

жылдам бейімделетін құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу; 

- таңдап алынған білім беру траекториясы бойынша білім алушыларды терең 

теориялық, тәжірибелік және жеке даярлау; 

- еңбек және оқу қызметінің үрдісін өз бетінше бақылау мақсатында білім 

алушыларда өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамытуға қабілеттіліктерін, олардың бүкіл 

белсенді өмірінде жаңа білімді өз бетінше шығармашылық  меңгеру дағдылары мен 

қажетсінуін қалыптастыру; 

- тәжірибені оның барлық кезеңдерінде жүргізу шеңберіндегі студенттердің өз 

бетінше іздену-зерттеу қызметі үшін алғышарттарды құру; 

• ғылыми-техникалық ақпаратпен, жұмыс істей білу, кәсіптік қызметте отандық және 

шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу және қорытындылау. 

• теориялық оқу барысында алған білімді тәжірибеде нығайту, түрлі кәсіптік 

практика түрлерін жүргізу және ұйымдастыру нәтижесінде тәжірибелік дағдылар мен 

біліктерді қалыптастыру: оқу, тілдік, өндірістік, дипломалды.   

• болашақ мамандардың тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыруға қабілетті 

үштілдік білім беруді оқу үрдісінде пайдалану.    

Жалпы білімділікке қойылатын талаптар.  

Осы мамандық бойынша бітірушінің жалпы білімділігіне қойылатын талаптар 

анықталады:  

• ойлау мәдениеті жоғары, жан-жақты дамыған жоғары білікті тұлғаны 

қалыптастыруға қабілетті әлеуметтік, гуманитарлық саладағы базалық 

білімдерді меңгеру; 

- экономикалық пәндер саласындағы кәсіптік білімдерді қоғамның дамуы, 

мәдениеттің, өркениеттің көп түрлігі, әлеуметтік тәжірибенің түрлері туралы 

білімдермен;  

- интеллектуалдық дамудың жалпы деңгейімен, сауатты және дамыған сөйлеу 

қабілетімен, жоғары моральдық, этикалық және құқықтық нормалар мен еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру дағдыларымен; 

- жоғары білімді маманға тән рухани құндылықтар мен интеллектінің пайда 

болуымен; 

- экономика, басқару және өндірісті ұйымдастыру салаларындағы кәсіптік 

құзыреттіліктермен. 

Әлеуметтік-этикалық құзыреттіліктерге қойылатын талаптар: 



• жалпы адами және кәсіптік нормаларды сақтау; 

• кез келген әлеуметтік минимум мен максимумның мәдени және технологиялық 

ортасын зерттеу; 

• тұлғааралық қатынастар мен коммуникативтік құзыреттіліктерді меңгеру; 

•  іс-қағаздарын жүргізу және іскерлік қатынастардың теориясы  мен тәжірибесін 

меңгеру керек.  

• іскерлік этика нормаларын сақтау; 

• әлемнің өзге ұлттарының дәстүрлеріне, мәдениетіне толерантты болу; 

• түрлі әлеуметтік жағдайларды дұрыс бағытты ұстана алу; 

Экономикалық және ұйымдастыру-басқарушылық құзыреттіліктерге қойылатын 

талаптар. 

Осы бағыттағы маман экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау 

саласында: 

• экономикалық есептеулерді талдау мен бағалау; 

• экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау үшін есептік мәліметтердің 

негізінде қорытынды ұсыну; 

• бухгалтерлік есепті, талдауды, аудитті жүргізу бойынша шешімдерді қабылдау 

құзыреттіліктерді меңгеру керек.  

Кәсіби құзыреттіліктерге қойылатын талаптар. 

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығын бітірушілердің кәсібилігі оның келесі 

құзыреттіліктерімен анықталады: 

• бухгалтер кәсібінің даму тарихын, бухгалтерлік ойдың дамуын білу; 

• қаржылық шешімдерді қабылдау үшін ақпаратқа деген қажеттілікті қоса 

алғанда ішкі және сыртқы қолданушыларға арналған есептіліктің мазмұнын, 

тұжырымдамасын, мәнін білу және түсіну; 

• қолданушылардың мүдделерін қанағаттандыру үшін бухгалтерлік ақпаратты 

бағалауды білу; 

• ХҚЕС  сәйкес қаржылық есептілік пен бухгалтерлік есепті реттеу мәселелерін 

білу; 

• ұйымның активтерінің сақталуын және қаржылық мәліметтердің нақтылығы 

мен тұстастығын қамтамасыз ететін бақылау үрдісінің тұжырымдамалары мен әдістерін 

білу; 

• бухгалтер мен аудитордың этикалық және кәсіби жауапкершілігін түсіну; 

• салық салуды және оның қаржылық және басқару шешімдеріне ықпалын білу; 

• Қазақстанның заңнамаларын білу; 

• ХАС сәйкес аттестациялауды талап ететін аудиттің және басқа да қызметтердің 

сипатын түсіну; 

• экономика, бухгалтерлік есеп және аудит салаларындағы ғылымдардың 

теориялық-әдістемелік білімдерді меңгеру; 

• қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарын білу; 

• есеп жүйесін зерттеу және талдай білу; 

• есеп саясатын әзірлеу және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 

сәйкес кәсіби пікірді білдіре білу; 

Қарқынды өзгерістер жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіптік рольдердің 

ауысуына, географиялық және әлеуметтік ұтқырлыққа дайын болуына қойылатын 

талаптар. 

Коньюнктураның үнемі өзгеріп отыратын жағдайда, сонымен қатар осы бағыттағы 

маманнан ел нарығы географиясы ерекшеліктерін ескере отырып келесі салалардағы 

құзыреттіліктер талап етіледі: 

• салалардағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білу; 

• бухгалтерлік есепті жүргізудің шетелдік тәжірибесін қолдану; 



• халықаралық есеп және аудит стандарттарын жергілікті нарықтың 

жағдайларына бейімдеу; 

• салалардың ерекшеліктерін ескере отырып бухгалтерлік есеп пен аудит 

қызметінің құрылымын ұйымдастыру; 

• мамандық бойынша жұмысқа орналасуды барынша қамтамасыз ететін жұмыс 

күші нарығындағы түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету; 

• бухгалтерлік есеп пен аудиттің біріңғай болуын қамтамасыз ету.  

 

1.2 Білім беру бағдарламасына сипаттама 

 

Осы білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 13.08.2013 

жылғы №343 Қауылысымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті жоғарғы білім 

стандартының негізінде, білім берудің мазмұнына, оқу жүктемесінің көлеміне және 

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау деңгейінің 

талаптарына сәйкес әзірленген.  

5В050800 – «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы  «Әлеуметтік ғылымдар, 

экономика және бизнес»  дайындық бағыты бойынша бітіруші маманға қажетті негізгі 

құзыреттіліктерді қалыптастыруда жаңа тұжырымдамаларды қарастырады.  

Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының халықаралық 

танылуын, білім алушылар мен білім беру ұйымының профессор-оқытушы құрамының 

академиялық ұтқырлығын және білім беру сапасының жоғары болуы қамтамасыз етеді.  

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша бакалавриаттың кәсіптік 

білім беру бағдарламасы дайындық бағытына сәйкес жоғары оқу орнымен жүзеге 

асырылатын білім беру бағдарламасын игеру талаптарын анықтайтын оқу-әдістемелік 

құжаттар мен материалдардың кешені болып табылады. 

Білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің 

талаптарын қамтамасыз ететін мамандарды даярлау үлгісінің құзыреттіліктерінің 

негізінде әзірленген. Бұл модель бітірушілердің басты құзыреттіліктерін сипаттамасы, 

дайындығы мен нақты кәсіби функцияларын орындау үшін олардың дайындығының 

деңгейі болып табылады. 

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығының білім беру бағдарламасы бойынша 

кадрлерді дайындау келесі траекториялар бойынша жүзеге асады: 

А. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп және аудит; 

Б. Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп; 

В. Банктерде және банктік емес мекемелердегі бухгалтерлік есеп және аудит. 

МОБ игеру мерзімі күндізгі оқу түрі үшін жалпы орта білімнің негізінде Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 23.08.2012 ж. №1080 Қаулысымен бекітілген Мемлекеттік 

жалпыға міндетті жоғары білімнің стандарттарына және ҚР БҒМ 16.08.2013 ж. «Жоғары 

және жоғары білімнен кейінгі  білім мамандықтары бойынша типтік оқу жоспарларын 

бекіту туралы» №343 бұйрығымен бекітілген 5В050800 – «Есеп және аудит» 

мамандығының Типтік оқу жоспарына сәйкес 4 жыл құрайды.   

1.3 Мамандарды болашақта жұмысқа орналастыру 

 

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығын бітірушілер келесі ұйымдар мен 

мекемелерде жұмысқа орныласу мүмкіндіктері бар:  

• республикалық және аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар; 

• ҚР Қаржы министрлігі; 

• ҚР Экономикалық даму және сауда министрлігі; 

• ҚР Ұлттық Банкі; 

• ҚР Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау 

жөніндегі Агенттік; 

• министрліктер мен ведомстволардың экономикалық қызметтері; 



• бюджеттік мекемелер мен ұйымдар; 

• түрлі ұйымдастыру-құқықтық нысандағы шаруашылық субъектілер; 

• аудиторлық компаниялар; 

• консалтингтік компаниялар; 

• мемлекетік кәсіпорындар; 

• ірі фирмалар мен банктер; 

• контроллингтік бөлімдер мен ішкі аудит; 

• жоғары білім беруге дейінгі ұйымдар (мектептер, гимназиялар, лицейлер, 

колледждер) және т.б. 

 

1.4 Бітірушілерге біліктілік сипаттамасы 

 

1.4.1 Кәсіби қызмет саласы 

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша экономика және бизнес 

бакалаврының кәсіптік қызмет аясы болып ұйымдастыру-басқарушылық, экономикалық, 

зерттеу, есептеу-жобалау, білім беру, талдау және кеңес беру салалары табылады. 

Көптілді білім беру болашақ мамандарға шеттілді кәсіптік қызметті тиімді жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді: инновациялық жобаларға қатысу, арнайы мамандандырылған 

шетелдік әдебиеттермен жұмыс істеу, шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасу. 

  

1.4.2 Кәсіби қызмет нысаны 

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша экономика және бизнес 

бакалаврының кәсіптік қызмет объектілеріне келесілер жатады: кәсіпорындардың мүлігі, 

оның міндеттемелері, капитал және активтердің және оны қалыптастыру көздерінің 

құрамында, орналасуында өзгеріс әкелетін шаруашылық операциялар және 

экономиканың түрлі салаларының ұйымдары: мемлекеттік басқару органдары 

(министерліктер және ведомстволар, салық комитеті, Статистика жөніндегі Агенттік); 

ғылыми-зерттеу мекемелері, түрлі ұйымдастыру-құқықтық нысандардағы кәсіпорындар 

мен фирмалар, банк жүйесі, мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі ілеспе 

құжаттама.  

 

1.4.3 Кәсіби қызмет мәні 

Осы бағыт бойынша білім алатын бакалаврлар ұйымдарда қаржылық, шаруашылық 

және басқарушылық қызметті жүргізе алуы тиіс, соның ішінде: 

• шаруашылық операцияларды тіркеу; 

• ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті құрастыру; 

• ХАС сәйкес қаржылық есептілікті талдау және аудит. 

 

1.4.4 Кәсіби қызмет түрі 

Экономика және бизнес бакалавры  алған теориялық білімдерін тәжірибеде қолдана 

білу, ұйымның қызметі туралы ақпаратты жинау, талдау, талқылау, қорытындылау, 

бағалай алуы тиіс.  

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіптік 

қызмет түрлерін орындай алады:  

- ұйымдастыру-басқарушылық қызмет. Бітіруші қаржылық және салық 

органдарында, кәсіпорындарда, сақтандыру компанияларында, банктерде және басқа да 

қаржылық мекемелерде жұмыс істеу дағдыларын меңгеріп, бухгалтерлік есептің ғылыми-

әдістемелік және ұйымдастыру-технологиялық негіздерін құруға қатысып, басқа 

мамандармен бірлесе отырып басқарудың тиімді әдістерін, бизнесті ұйымдастырудың 

ережелері мен үрдістерін пайдаланып, капитал нарығындағы қаржылық институттардың 

қызметіне белсенді қатысып, компанияның корпоративтік беделін дамыту керек; 



- бітірушілердің есептік-жобалау қызметі компания қызметін кеңейту үшін 

несиелерді алуға қажетті немесе жаңа кәсіпорын немесе экономикалық жобаны ендіруге 

байланысты арнайы құжаттардың тиімділігін талдау үшін мәліметтерді, жобаларды  

техника-экономикалық негіздеумен сипатталады; 

- осы дайындық бағытындағы бітірушілердің білім беру (педагогикалық) қызметі 

орта арнаулы оқу орындарындағы кәсіптік қызметті жүзеге асырумен байланысты. 

 

1.4.5 Кәсіби қызметтің функциялары 

• есептік және статистикалық ақпаратты жинақтау, мәліметтерді өңдеу және оны 

басшылармен, инвесторлармен, кредиторлармен, ішкі және сыртық пайдаланушылармен  

басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдануға дайындау; 

• қаржыландыру, несиелеу, қарыз алу, баға белгілеу, инвестициялау, өндірістік 

әдістер бойынша баламалы шешімдерді талдау және бағалау;  

• кәсіпорындар мен мемлекеттік және жеке сектордағы мекемелердің, бүкіл 

экономиканың қаржылық және қаржы-шаруашылық қызметін басқару және бақылау; 

- бухгалтерлік есепті жүргізу үрдісінің заңнамалық-нормативтік актілерге 

сәйкестігі, кеңес беру қызметтерін көрсету (аудиторлық және кеңес беру қызметі); 

• ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті құрастыру; 

• шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру; 

• салық есептілігін құрастыру және салықтар бойынша декларацияларды толтыру; 

• бухгалтерлік есепті қалпына келтіру және ХҚЕС сәйкес жүргізу; 

• бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-

әдістемелік қызмет); 

• экономика мен кәсіпкерлік саласындағы оқу және ғылыми әдебиеттерді зерттеу 

және талдау; 

• жеке кәсіптік өсу үшін өзіндік талдау және өз бетінше білім алу дағдыларына ие 

болу. 

 

1.4.6 Кәсіби қызметтің типтік мәселелері 

Экономика және бизнес бакалаврының кәсіптік қызметінің типтік мәселелеріне 

келесілер жатады: 

- кәсіптік саладағы кең ауқымды теориялық және тәжірибелік білімдерді меңгеру; 

- өзін-өзі дамыту әлеуетіне ие, экономиканың өзгеріп отыратын жағдайларына 

жылдам бейімделетін құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу; 

- оперативтік басқару үшін қажетті қаржылық жағдай мен қызмет нәтижелері және 

қаржы жағдайындағы өзгерістер туралы толық және шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету 

және оларды инвесторлармен, жабдықтаушылармен, сатып алушылармен, мемлекеттік 

органдармен, банктерменжәне басқа да мүдделі тұлғалармен пайдалану, бухгалтерлік 

есепті жүргізу және қаржылық есептілікті қалыптастыру ережелері мен қағидаларын 

бекітеді; 

- аудит және талдаудың әдістемесі мен техникасына қатысты мәселелер бойынша 

есеп саясатын, нұсқаулар мен ережелерді әзірлеу; 

- ғылыми негізделген көрсеткіштер жүйесінің негізінде қоғамдағы әлеуметтік-

экономикалық үрдістердегі қайта құруларды жан-жақты зерттеу; 

- ұлттық экономиканың даму беталысын қорытындылау және болжау; 

- өндірістің тиімділігін жоғарылатудың резервтерін анықтау; 

- пайдаланушыларды сенімді ақпаратпен уақытылы қамтамасыз ету; 

- дипломалды тәжірибе мен дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау нәтижелерін 

ғылыми-зерттеу жұмыстарында және практикалық қызметте қолдану; 

- үштілдік бағдарламаны жүзеге асыру шеңберінде мемлекеттік, орыс және шет 

тілін меңгеру. 

 



1.4.7 Кәсіби қызметтің бағыттары 

- қаржылық есеп пен есептіліктің ролі мен қағидаларын бейнелеу; 

- ұйымның есеп саясатын әзірлеу; 

- операциялардың бухгалтерлік есебін дұрыс ұйымдастыру; 

- мүліктің, міндеттемелер мен капиталдың қозғалысын есептік құжаттарда дер 

кезінде тіркеу; 

- ХҚЕС сәйкес ұйымның қаржылық есептілігін дайындау; 

- қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың уақыт бойынша 

өзгерісін талдау; 

- қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдарды құрастыра білу; 

- әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды олардың жиынтығындағы құрылымын 

зерттеу; 

- бухгалтерлік есептің әдістемесін білу; 

- өз көзқарасын дәлелді жеткізу, рublic speaking дағдыларын жүзеге асыру 

- талдаудың негізінде зерттеліп отырған үрдістердің даму беталысын анықтау; 

- ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

- басқару және өндірістік қызмет деңгейлерінің жоғарылауына ықпал ету; 

- ХАС сәйкес шаруашылық жүргузуші субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметінің 

талдауы мен аудитін жүргізу, time management дағдыларын жүзеге асыру; 

• кәсіптік қызметті оңтайландыру үшін қосымша компьютерлік дағдыларды 

дамыту. 

     

1.4.8 Кәсіби қызмет мазмұны 

«Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп және аудит»: бухгалтерлік есепке алу 

тұжырымдамалар мен принциптерін білу; бухгалтерлік ақпаратының сапалық 

сипаттамасы білу; қаржылық және экономикалық қызметін құрайтын объектілерді білу; 

бухгалтерлік баланстың мазмұны мен құрылымын білу, кірістер мен шығыстар, ақша 

қаражатының қозғалысы туралы есепте, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп; 

шоттар және екі мәртелік есепке алу жүйесінің, есеп жіктеу және олардың бас жоспарын 

білу; жіктеу және құжаттандыру мен құжаттаманы басқарудың қойылатын талаптарды 

білу, тапсырыс  түгендеу; аудиторлық рәсімдердің білу; табиғат, пәндік және аудит 

әдістері; халықаралық және қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарттарына негізделген 

бухгалтерлік есеп принциптері пайдалану мүмкіндігі, сондай-ақ қаржылық есеп;                                   

бухгалтерлік есеп және оларға дұрыс қателер шоттарындағы екі мәртелік шаруашылық 

операциялардың көмегімен жүргізуге қабілеті; қолма-қол ақша мен олардың 

баламаларының жазбасын сақтауға қабілеті, дебиторлық, қорлар, негізгі құралдарды, 

қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелерді, серіктестіктерге меншіктік капитал 

шотына; аудиторлар жұмыс құжаттарын сақтауға; бухгалтерлік есеп, қаржылық есептілік 

және аудит дағдыларын меңгеру. 

«Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп»: бюджеттік мекемелер басқару 

жүйесіндегі бухгалтерлік есептің маңызы мен рөлі білу; баланста, шоттар және екі 

мәртелік бухгалтерлік есеп жүйесінің, бағалау және құны, түгендеу мен құжаттама 

құрылымы мен мазмұнын білу, бюджеттік ұйымдар үшін қаржылық есептілік нысандарын 

дайындау және ұсыну; бюджеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен аудитті негізгі 

әдістерін білу; бюджеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен аудитті негізгі ұғымдар мен 

қағидаттарын меңгеру; бюджеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен аудитті тиімді 

жүйесін әзірлеу қабілеті; басқару шешімдеріне есепке алу мен есеп ақпаратты өңдеуге 

және қоғамдық институттардың жұмыс істеуі тиімділігін бағалауды алу үшін 

аналитикалық қабілеті; іс жүзінде бюджеттік мекемелерде шаруашылық 

операцияларының аудит қағидаттары мен ережелерін пайдалана білу;  бюджеттік 

мекемелерде  сметалық  құнын  орындау есепке меңгеру студенттердің теориялық және 

практикалық даярлауды көздейтін, нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік 



бюджетке қамтылған ұйымдардың жұмысы туралы қойылатын талаптарға сәйкес оның 

әдістері және ұйымдастыру; 

«Банктерде және банктік емес мекемелердегі бухгалтерлік есеп және аудит»: 

банктер мен банктік емес мекемелер бухгалтерлік есеп сипаты мен ерекшеліктерін білу; 

банктер мен банктік емес мекемелерде кассалық операциялар есепке білу; банк шотына 

тұжырымдамасы және төлем операцияларын ұйымдастыру; банк балансының және оның 

аудиті әдістемелерді жасай  білу; банк капиталы, кірістер мен шығыстар көрсеткіштерін  

пайдалана білу; банктік операцияларды есепке алу дағдыларының болуы; іс жүзінде 

банктер мен банктік емес мекемелерде аудит қағидаттары мен ережелерін пайдалана білу; 

бухгалтерлік және басқарушылық шешімдеріне ақпаратты ұсыну өңдеуге және банктің 

жұмыс істеуін тиімділігін бағалауды және банктік емес институттарды алуға 

аналитикалық мүмкіндігі. 

  



2  Оқыту нәтижесі және негізгі құзырет 

 

Бітірушінің негізгі құзыреттіліктері жалпы білімділікке қойылатын талаптардың, 

әлеуметтік-этикалық құзыреттіліктердің, ұйымдастыру-басқарушылық және кәсіптік 

құзыреттіліктердің негізінде қалыптасады.  

Дублин дескрипторларын ескере отырып 5В050800 – «Есеп және аудит» 

мамандығы бойынша  экономика және бизнес бакалавры оқыту нәтижелері  бойынша 

білуі тиіс: 

Білу және түсіну (Дескриптор А): 

 Хабардар болуы тиіс:   

− қазіргі экономикада болып жатқан үрдістер мен құбылыстар туралы;  

− ғылыми тану әдістерінің мүмкіндіктері туралы, ол әдістерді меңгеру және нақты 

мәселелерді шешуде оларды қолдана білу;  

− өндірістің аумақтық бөлінісі және нарық жағдайындағы Қазақстан Республикасының, 

жақын шет елдердің аумақтық ұйымдарының сипатын білу;  

− материалдық өндірістің негізгі салаларындағы, қаржылық, банктік, сақтандыру және 

инвестициялық технологиялар салаларындағы технологиялық үрдістер туралы.  

− жоғары білікті жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруға қабілетті ғылыми-

жаратылыстану пәндер саласындағы базалық білімдер 

− ҚР Конституциясының, ҚР Азаматтық Кодексінің және ҚР басқа да заңнамалық 

актілерінің  негіздерін;  

− Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының ережелерін;  

− іскерлік этика нормаларын; -  

− экономиканы мемлекеттік реттеудің негіздерін;  

− заманауи ақпараттық технологиялардың негіздерін;  

− бухгалтерлік есепті, аудитті және экономикалық талдауды, қаржылық менеджментті 

және персоналды басқаруды ұйымдастыруды; 

− болашақ кәсіби қызмет үшін оқу, тілдік, өндірістік және дипломалды тәжірибелерінің 

мақсаттарын, мәселелерін, мазмұны мен мәнін түсіну. 

Білімдер мен түсніктерді қолдану (Дескриптор В):  

− іс жүзіндегі заңдылықтар мен халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының 

ережелеріне негізделетін тиімді есеп саясатын таңдау негізінде есеп пен есептілікті 

ұймдастырудың оңтайлы жүйесін әзірлеу;  

− ұйымның активтерінің, міндеттемелерінің және капиталының қолда бары мен 

қозғалысын есепке алу және оның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін 

анықтау бойынша шараларды жүргізу;  

− шаруашылық операциялар аудитінің қағидалары мен ережелерін іс жүзінде қолдану;  

− ұйымның экономикалық қызметінің тәжірибелік мәселелерін кәсіби тұрғыда шешу;  

− жарғылық құжаттарды және коммерциялық келісімдерді құрастыру, іскерлік 

кездесулер мен дебаттарды жүргізу;  

− басқару шешімдерін қабылдау және нысанның тиімді әрекет ету бағасын алу 

мақсатында есептік және есептілік ақпаратты талдамалық өңдеу.  

− барлық түрдегі ақпаратпен жұмыс істеу кезінде заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып оны өңдеу мен сақтауды ұйымдастыру. 

Пікір білдіру (Дескриптор С): 

− іс жүзіндегі мемлекеттің заңдылығы және оларға енгізілетін өзгерістер жөнінде; 

− елдің мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясатын талқылау кезінде;  

− кәсіби этика мәселелері бойынша;  

− экономика салаларындағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері бойынша;  

− ұйымдарда аудит пен бақылауды ұйымдастыру кезінде; 

− ақпараттық технологиялардың негізгі түсініктерін мемлекеттік, орыс және ағылшын 

тілдерінде салыстырмалы талдауды жүргізген кезде. 



Қатынастар саласындағы құзыреттіліктер (Дескриптор D): 

− шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасу, түрлі деңгейдегі семинарларға, 

пікірталастар мен конференцияларға қатысуға, еркін сөйлесуге мүмкіндік беретін шет 

тілінде диалогты ұйымдастыра білу;  

− конструктивті диалогты жүргізу дағдыларын меңгеру; 

− ұтқырлық және иілгіштік тәсілдерін меңгеру, келіссөзге жету, өз пікірін ұжымның 

пікірімен санасу; 

− мамандарға және  өзге сала қызметкерлеріне ақпаратты, идеяны, мәселелер мен 

шешімдерді жеткізе білу. 

Оқыту саласындағы құзыреттіліктер (Дескриптор Е): 

− оқуды жалғастыру үшін қажетті материалдарды өз бетінше анықтау, құрылымдау 

және жүйелеу; 

− ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өңдей және бағалай білу;  

− білім алушыларды өзін-өзі тануға, өз бетінше білім алуға, өмір бойы өзін-өзі дамытуға 

ынталандыру; 

− өз қызметінің нәтижелерін бағалау қабілеттілігі; 

− біліктілікті одан ары жетілдіру, кәсіптік тәжірибені өту кезінде алған білімдерді 

дамыту; 

− өз бетінше қажетті ақпаратты іздеу, талдау, іріктеу, ұйымдастыру, сақтау және беру 

қабілеттілігі; 

− күнделікті кәсіптік қызметке және білім алуды магистратурада жалғастыру үшін 

қажетті жаңа білімді меңгеру дағдыларын игеру; 

− өзін-өзі дамытуға, өзіндік білім алуға, біліктілігін жоғарылатуға және кәәсіптік 

шеберлігін көтеруге ұмтылу. 

 

 

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша экономика және бизнес 

бакалавры  құзыретіне ие болу керек: 

           

 Әмбебап  құзыреттер  (ӘҚ): 

 

ӘҚ-1 Тілдер саласында құзырет 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілін меңгеру. 

- Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты түсіндіре білу. 

-  Ағымдағы құжатты мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты құрастыра білу. 

- Конструктивтік сұхбат құра білу және дағдылану, қоғамда  полимәдениетті, 

полиэтикалы және көпконфессиональді араласу, педагогикалық қызмет істеуге қабілетті 

болу. 

- Кәсіби халықаралық сұхбатта қалыптасқан мамандандырылған терминология 

аясында коммуникация құралы ретінде шет тілін игеру. 

 

ӘҚ-2 Компьютерлік құзырет 

- Заманауи техниканы қолдана білуде машықтануға қабілеттілігі. 

- Кәсіби қызметі саласында бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпараттық 

технологиямен  қолдана білу қабілеттілігі. 

- Заманауи ақпарат және ақпараттық технология құралдарын игеру. 

- Керекті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу, оны өзгерту, сақтау және қайта жібере 

білуді меңгеру. 

- Ақпарат және білімді интерактивті қолдана білу. 

- Негізгі ақпараттық құралдар мен жолдары, әрекеттестікті,ақпаратты алу, сақтау, 

өңдеу,  түсіндіруді меңгеру, ақпараттық-коммуникациялармен  технологиялармен жұмыс 



істеуге машықтану; ақпаратты жинақтау және қабылдауға қабілетті болу, оған жетудің 

жолы мен мақсатын белгілеу. 

 

ӘҚ-3 Оқу құзыреті 

- Оқуға қабілетті болуы және  жаңа білімді табиғи-ғылымдық және техникалық пәндер 

саласынан алу, білімді кәсіби деңгейде қолдану және түсіну. 

- Күнделікті кәсіби қызметке және ары қарай білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа 

білімді алуға машықтана білу. 

- Әр түрлі дерек көздерінен ақпаратты табу, өңдеу және талдай білу.  

- Ақпараттың сенімділігі мен дәйектігін бағалауға қабілетті болу және соның негізінде 

әрекет ету. 

 

ӘҚ-4 Әлеуметтік құзырет 

- Қазақстан Республикасының нормативтік актілері мен мемлекеттік жобаланған 

құжаттарды өз қызметінде  қолдануға қабілетті болу. 

- Қазақстан Республикасының негізгі заңдылықтары мен құқықтық жүйесін білу. 

- Қоғамның әлеуметтік дамудағы беталысын білуге қабілеттілік. 

- Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды қолдана білуге қабілеттілік. 

- Мәселелерді анықтау, қалыптастыру және шешуге қабілетті болу. 

- отан сүйгіштік, құрметтеу және ашық болу қасиеттерін білдіру қабілеттілігі. 

 

ӘҚ-5 Этикалық құзырет 

- Базалық мәдениет құндылықтарын түсіну және сақтау, азаматтық және адамгершілік 

қасиеттерге ие болу. 

- Этикалық нормаларға сәйкес әрекет етуге қабілетті болу. 

- Басты кәсіби қасиеттерге ие болу, жұмыс беруші тарапынан болған барлық заманауи 

талаптарға жауап беру. 

- Іскерлік этика нормасын сақтауға қабілетті болу, өзін ұстауда этикалық және 

нормалық қасиеттерге ие болу. 

- Әр түрлі әлеуметтік жағдайларда бағдарлануға қабілеттілік. 

- Кәсіби этикалық талаптарды білу және осы талаптарға  сәйкес әрекет етуге дайын 

болу; этикалық өзін ұстауда артқа шегінбеуге қабілетті болу, өзге тұлғаларға да қатысты 

солай әрекет ету; этикалық өзін ұстау ережесін сақтауда азаматтық жауапты және талап 

етуші бола білу. 

 

ӘҚ-6 Кәсіпкерлік және экономикалық құзырет  

- Экономиканың мемлекеттік сектордағы орнын білу, экономиканың мемлекеттік 

реттеу әдістері мен мақсатын түсіну, білу. 

- Негізгі экономикалық түсінік болу, қаржы, маркетинг және менеджмент туралы 

түсінік болуы. 

- Инновациялық қызметке қабілетті болу. 

- Ресурс қажеттіліктерін бағалауға қабілетті болу және оларды кәсіби мәселелерді 

шешуде қолдануды жоспарлай білу. 

- Ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдануға қабілетті болу. 

- Кәсіпкерлікке және ықылас танытуға қабілетті болу. 

 

ӘҚ-7 Ұйымдастырушылық-басқарушылық құзырет 
- Ықылас таныта білу және мәселені ұйымдастырушылық-басқарушылық шешім таба 

білу. 

- Ұжыммен жұмыс істеу кезінде кәсіптік мәселелерді шешудің түрлі нұсқаларын өз 

бетінше дайындау және жүзеге асыру қабілеттілігі. 

- Ұйымдастыруға және жоспарлауға қабілетті болу. 



- Қоршаған ортаны күзетуге және қорғау сұрақтарына жауапкершілікпен қарау. 

- Мақсат қоя білу және оған жетуге қабілетті болу. 

- Өзара әрекеттестікке ықылас таныту және нәтижесіне жауапкерлікпен қарауға 

қабілетті болу. 

- Өмірдің және қызметтің әр түрлі салаларында алынған қабілеттілік пен білімді 

қолдана отырып жаңа идеяларды туғызу және оларды жүзеге асыру.  

- Қоршаған ортаны басқару және түсінуге, мәселені шешуге және мәселелерді шеше 

білуге қабілетті болу. 

- Ақпараттық жүйемен және мәліметтермен жұмыс істеуге қабілетті болу. 

 

ӘҚ-8 Коммуникациялық құзырет 

- Топта жұмыс істей білу, өзінің көзқарасын нақты білдіру және жаңа ұсыныстар 

жасауға қабілетті болу. 

- Жанжалды шеше білуге және келіссөздер жүргізуге қабілетті болу. 

- Ұжым мен өз пікірін ұштастыра білу ,мәмлеге келуге  қабілетті болу. 

- Шешім қабылдауға және өзіне жауапкершілік алуға қабілетті болу, бірлесіп шешім 

қабылдауға қатысу. 

- Ұжымның жұмысына дайын болу, өзінің шығармашылық міндеттерін орындау және 

ұжымның басқа мүшелерімен араласу. 

 

ӘҚ-9 Құндылықтар мен халықаралық мәдени құзырет 

- Өзге мәдениет және дін өкілдерімен тиімді қарым-қатынас жасау. 

- Әлемнің өзге халықтарының салтына және мәдениетіне шыдамды болу. 

- Ұлттық мәдениет құндылықтарын сезіну, тарихи мұраға және мәдени салт-дәстүрге 

құрметпен және ұқыптылықпен қарым-қатынас жасау. 

- Әр түрлі этномәдениет және діндерге шыдамды болу. 

- Қоғамдық пікірге, салтқа, дәстүрге, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-

мәдени құндылықтарды білу және өз қызметінде қолдануға бағыт алу. 

 

ӘҚ-10 Үдемелі ауысушы динамизм мен белгісіздік жағдайында географиялық және 

әлеуметтік мобильділікке, әлеуметтік, экономикалық және кәсіби рөлдердің 

ауысуына дайын болу 

- Заманауи ақпараттық ағымға бағдар алуға қабілетті болу және әлемдік экономикалық 

үрдістерге және динамикалық өзгерістер пайда болуға бейімді болу. 

- Өз қызметіне байланысты әр түрлі жағдайларда икемді және мобильді болу. 

- Қауіпті және белгісіздік жағдайда экономикалық және ұйымдастырушы сипатта 

шешім қабылдауға қабілетті болу.  

- Жиналған тәжірибені сыни қабылдау және қайта ойлау, оны өзінің әлеуметтік және 

кәсіби қызметінде қолдану. 

- Халықаралық салада өз қызметін өндірістік және қолданбалы жүзеге асыруға 

қабілетті болу. 

- Жаңа әлеуметтік,экономикалық,саяси және мәдени жағдайларға қабілетті болу. 

- Өзгерістерге икемді жауап беру және өзіне қисынды тәуекелділік алу. 

 

           Кәсіби құзырет (КҚ): 

 

КҚ-1 Есептік-экономикалық құзыреттіліктер 

- Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін есептеу үшін қажетті шикізат деректерді жинау 

және талдау қабілеттілігі. 



-  Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін есептеу үшін стандартты жұмыс рәсімдері мен 

нормативтік базасы негізінде қабілеттілігі. 

-  Экономикалық, жоспарларын дайындау үшін қажетті есептеулерді орындау, оларды 

ақтауға, және қабылданған стандарттарға сәйкес нәтижелерін ұсынуға мүмкінділігі. 

 

КҚ-2 Талдамалық, ғылыми-зерттеу құзыреттіліктері 

- Экономикалық есептерді шешу үшін қажетті мәліметтерді жинау, талдау және өңдеу 

қабілеттілігі. 

- Қойылған мәселелерге байланысты экономикалық мәліметтерді өңдеу үшін 

құралдарды таңдау, есептеулердің нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды 

негіздеу қабілеттілігі. 

- Экономикалық үрдістер мен құбылыстарды бейнелеу негізінде стандартты 

теориялық және экономикалық үлгілерді құру, алынған нәтижелерді талдау және 

мазмұнын түсіндіру қабілеттілігі. 

- Түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, ведомстволардың 

есептіліктерінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік, және басқа да ақпаратты талдау 

және түсіндіру, алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану 

қабілеттілігі. 

- Әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен құбылыстар туралы отандық және шетелдік 

статистика мәліметтерін талдау және түсіндіру, әлеуметтік-экономикалық 

құбылыстардың өзгеру беталысын анықтау қабілеттілігі. 

- Отандық және шетелдік ақпарат көздерін пайдалана отырып қажетті мәліметтерді 

жинау, талдау және ақпараттық шолу немесе талдамалық есепті дайындау қабілеттілігі. 

- Талдамалық және зерттеу есептерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды пайдалану қабілеттілігі.  

 

КҚ-3 Дамытушы құзыреттіліктер 

- Өзін-өзі дамытуға, өзіндік білім алуға, біліктілігін жоғарылатуға және кәәсіптік 

шеберлігін көтеруге ұмтылу. 

- Білім алуға, жаңа білімдерді меңгеруге, қабілеттілігі, математика, жаратылыстану 

және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар саласындағы дағдылар және оларды кәсіптік 

қызметте пайдалана білу. 

- Кәсіптік қызметті жүзеге асыруға және білім алуды магистратурада жалғастыру, 

сонымен қатар көшбасшы қабілеттерін дамыту үшін жаңа білімдер мен біліктерді  

меңгеру. 

- Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын сезіну қабілеттілігі, 

кәсіптік қызметті орындауға жоғары ынталы болу. 

 

КҚ-4 Арнайы құзыреттіліктер 

- Бухгалтер кәсібінің даму тарихын, бухгалтерлік ойдың дамуын білу. 

- Қаржылық шешімдерді қабылдау үшін ақпаратқа деген қажеттілікті қоса алғанда 

ішкі және сыртқы қолданушыларға арналған есептіліктің мазмұнын, тұжырымдамасын, 

мәнін білу және түсіну. 

- Қолданушылардың мүдделерін қанағаттандыру үшін бухгалтерлік ақпаратты 

бағалауды білу. 

- ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік пен бухгалтерлік есепті реттеу мәселелерін білу. 

- Ұйымның активтерінің сақталуын және қаржылық мәліметтердің нақтылығы мен 

тұстастығын қамтамасыз ететін бақылау үрдісінің тұжырымдамалары мен әдістерін білу. 

- Бухгалтер мен аудитордың этикалық және кәсіби жауапкершілігін түсіну. 

- Салық салуды және оның қаржылық және басқару шешімдеріне ықпалын білу. 

- Қазақстанның заңнамаларын білу. 



- ХАС сәйкес аттестациялауды талап ететін аудиттің және басқа да қызметтердің 

сипатын түсіну. 

- Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит салаларындағы ғылымдардың теориялық-

әдістемелік білімдерді меңгеру. 

- Қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарын білу. 

- Есеп саясатын әзірлеу және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес 

кәсіби пікірді білдіре білу. 

 

КҚ-5 Қалыптастырушы (кәсіптік) құзыреттілік 

- Жүйелілік және салыстырмалы талдау әдістерін меңгеру. 

- Сын ойлауды қалыптастыру. 

- Жобалау және болжау дағдыларына ие болу. 

- Өмір бойы біліктілікті жоғарылата білу. 

- Командада жұмыс істей білу. 

- Тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру: коммуникабельдік, өздігінше жұмыс істей алу, 

жауапкершілік, ұйымдастырушылық, мақсаттылық және т.б.            

 

КҚ-6 Зерттеу құзыреттілігі 
- Базалық экономикалық ақпаратты түсіну, талдау және пайдалана білу қабілеттілігі. 

- Түрлі экономикалық мектептердің тұжырымдамаларын сынмен қабылдау 

қабілеттілігі. 

- Мамандандыру және жеке білім беру бағыты шегінде алынған арнайы білімдерді 

пайдалану қабілеттілігі. 

- Бухгалтерлік есеп және бақылау, статистика, аудит саласында жұмыс істеу 

қабілеттілігі. 

- Қаржылық есеп пен есептілік рөлі мен қағидаларын сипаттау. 

- Есеп саясатын ұйымдастыруды дамыту. 

- Бухгалтерлік есеп операцияларын дұрыс ұйымдастыру. 

- Мүлік қозғалыстарын, міндеттемелер мен капиталды есеп құжаттарында заманауи 

бекіту. 

- Қаржы есептілігін ХҚЕС сәйкес дайындау үшін ұйымдастыру. 

- Әлеуметтік-экономикалық динамика құбылыстарын, әлеуметтік-саяси талдау. 

- Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдарды жасау. 

- Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың құрылымын және олардың жиынтығын 

үйрену. 

- Бухгалтерлік есеп әдістерін түсіну. 

- Қорғалған көріністі ұсынуға аргументтеу. 

- Зерттелетін процестердің дамуындағы жаңа үрдістерді талдау негізінде анықтау. 

- Ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту үшін ұсынымдар жасау. 

- Басқарушы және өндірістік қызметтің деңгейін көтеруге әсер ету. 

- ХАС сәйкес шаруашылық субъектілерінің қаржы-шаруашылық қызметінде талдау 

мен аудитті жүргізу. 

 

КҚ-7 Әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілік 

- Кәсіби және әлеуметтік қызметті анықтау, жалпы мақсаттары тарату. 

- Әлеуметтік жауапкершіліктің қағидаларын басшылыққа ала отырып  кәсіби 

қызметті, бизнесті құру және таңдау жасау. 

- Креативті, инициативті жаңа идеялар мен өнімнің туындауы. 

- Кәсіби қызметтің технологиялық талаптары мен нормативтерін құру, баяндау және 

жауапкершілікпен орындалуын бақылау. 

 



2.1 Оқыту нәтижелерінің картасы

ӘҚ1 ӘҚ2 ӘҚ3 ӘҚ4 ӘҚ5 ӘҚ6 ӘҚ7 ӘҚ8 ӘҚ9
ӘҚ 

10
КҚ1 КҚ2 КҚ3 КҚ4 КҚ5 КҚ6 КҚ7

I. Жалпы модульдері

Қазақ (орыс) тілі 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Шет тілі 1 1 1 1 1 1 6

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар
1 1 1 1 1 1 1 7

Кәсiби қазақ (орыс) тілі 1 1 1 1 1 1 6

Кәсіби бағытталған шет тілі 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Тілдік іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 6

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 1 1 1 1 1 1 7

Философия 1 1 1 1 1 1 6

а) Саясаттану және әлеуметтану 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Мәдениеттану 1 1 1 1 4

в) Мәңгілік ел 1 1 1 1 4

а) ТҚН, экология және тұрақты даму 1 1 1 1 1 1 1 7

б) Еңбекті қорғау 1 1 1 1 1 5

в) Саламатты Қазақстан 1 1 1 1 1 5

а) Жетістік философиясы 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Құқық негіздері 1 1 1 1 1 1 1 7

в) Медиация негіздері 1 1 1 1 1 5

II. Мамандық модульдері

Негізгі базалық модульдері

Экономикадағы математика 1 1 1 1 1 5

Экономикалық теория 1 1 1 1 1 1 1 7

Микроэкономика 1 1 1 1 1 1 6

Макроэкономика 1 1 1 1 1 1 1 7

а) "Есеп және аудит" мамандығына кіріспе 

және кеңселік жұмыс негіздері
1 1 1 1 1 1 1 7

б) Қызметтік қатынастар этикасы 1 1 1 1 1 1 6

в) Іс қағаздарын жүргізу және іскерлік 

қатынастар
1 1 1 1 1 1 1 7

а) Бухгалтерлік есептің тарихы 1 1 1 1 4

б) Экономикалық ілімдер тарихы 1 1 1 1 1 1 1 7

в) Қазақстанның экономикалық дамуы 1 1 1 1 1 5

Бухгалтерлік есептің негіздері 1 1 1 1 1 1 1 7

Оқу (танысу) іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 7

а) Халықаралық маркетинг 1 1 1 1 1 1 1 1 8

б) Әлемдік экономика және халықаралық 

экономикалық қатынастар
1 1 1 1 1 1 1 7

в) Жеке тиімділікті басқару 1 1 1 1 1 1 6

а) Қаржылық нарықта кәсіби қызмет 1 1 1 1 1 1 6

б) Қор нарығының қаржылық аспаптары 1 1 1 1 1 1 6

в) Құнды қағаздар нарығындағы қызметті 

ұйымдастыру
1 1 1 1 1 1 6

Басқару есеп 1 1 1 1 1 1 1 6

а) Басқару есеп 2 1 1 1 1 1 1 6

б) Шығындарды басқару 1 1 1 1 1 1 1 7

в) Стратегиялық аудит 1 1 1 1 1 5

Қаржыға кіріспе 1 1 1 1 1 1 6

Қаржылық есеп 1 1 1 1 1 4

а) Қаржылық есеп 2 1 1 1 1 1 1 6

б) Тереңдетілген қаржылық есеп 1 1 1 1 1 1 6

в) Халықаралық қаржылық есеп стандарттары 

бойынша қаржылық есеп
1 1 1 1 1 1 1 7

Өндірістік ic-тәжірибе 2 1 1 1 1 1 1 1 7

Ұсынбалы А траекториясы

Бизнесті бағалау 1 1 1 1 1 1 6

Баға белгілеу 1 1 1 1 1 5

Ұлттық шоттар жүйесі 1 1 1 3

Статистика 1 1 1 1 1 5

Кәсіпорын есеп саясаты 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Салықтық есеп саясаты 1 1 1 1 1 1 6

Өндірістік ic-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 1 7

Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп  1 1 1 1 1 5

Экономика саласындағы бухгалтерлік есеп 1
1 1 1 1 1 1 6

Экономика саласындағы бухгалтерлік есеп 2
1 1 1 1 1 5

Басқару талдау 1 1 1 1 1 1 6

Экономикалық талдау 1 1 1 1 1 1 6

8

8

Модуль атауы

Басқару және 

экономикалық талдау

Басқару есебі

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері

12

Экономика-

математикалық 

дайындық

15

Қаржы және 

қаржылық есеп

Бюджеттік 

ұйымдардағы және 

экономика 

саласындағы 

бухгалтерлік есеп

Әлеуметтік ғылымдар 

модулі

Пән атауы

Құзыреттердің кодтары

11

Пәнге 

компетенция 

саны

Модульге 

компетенция 

саны

Әмбебап құзыреттер Кәсіби құзыреттер

Мамандыққа кіріспе

Ұлттық шоттар жүйесі 

және статистика

Бизнесті бағалау және 

баға белгілеу 

12

7

16

Халықаралық 

экономикалық және 

қаржылық қызмет 

13

11

7

Салықтық және есеп 

саясаты
11



Халықаралық қаржылық есеп стандарттары 1 1 1 1 1 1 1 7

Салық есебі және есеп беруі 1 1 1 1 1 1 6

Компаниядағы қаржылық есеп 1 1 1 1 4

Аудит 1 1 1 1 1 5

Аудиттің халықаралық стандарттары 1 1 1 3

Мемлекеттiк аудит 1 1 1 1 4

Практикалық аудит 1 1 1 3

Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау 1 1 1 1 1 5

Коммерциялық банктегі бухгалтерлік есеп 1 1 1 1 1 5

Дипломалды іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 7

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау
1 1 1 1 1 1 6

Ұсынбалы Б траекториясы

Бизнес негіздері 1 1 1 1 1 1 6

Ақшаның заманауи теориясы 1 1 1 1 1 5

Сыртқы экономикалық қызмет статистикасы 1 1 1 1 1 5

Әлеуметтік-экономикалық статистика 1 1 1 3

Бюджеттік ұйымдардағы есеп саясаты 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Салықтық әкімшіліктендіру 1 1 1 1 1 1 6

Өндірістік ic-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 1 7

Бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептеме
1 1 1 1 4

Құрылыстағы бухгалтерлік есеп 1 1 1 1 1 1 6

Кәсіпорындарда қоғамдық тамақтану және 

саудадагы бухгалтерлік есеп
1 1 1 1 1 1 6

Мәліметтерді талдау және экономиканы 

болжау
1 1 1 1 1 1 6

Жобаларды талдау 1 1 1 1 1 1 6

Қоғамдық секторға арналған халықаралық 

қаржылық есеп стандарттары
1 1 1 1 1 1 6

Қаржылық және бюджеттік ұйымдардағы 

салық есебі
1 1 1 1 1 1 6

Бюджеттік есеп 1 1 1 1 4

Бюджеттік ұйымдардағы аудит 1 1 1 1 1 5

Аудиторлық қызметті нормативті реттеу 1 1 1 3

Мемлекеттiк бақылау 1 1 1 1 1 1 6

Басқару аудиті 1 1 1 3

Ақпараттық-экономикалық жүйедегі жаңа 

технологиялар
1 1 1 1 1 5

Банктік қадағалау 1 1 1 1 1 5

Дипломалды іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 7

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау
1 1 1 1 1 1 6

Ұсынбалы В траекториясы

Мүлікті бағалау 1 1 1 1 1 5

Ақша. Несие. Банктер 1 1 1 1 1 5

Экономикалық әлеуметтану 1 1 1 1 1 5

Қаржылық-банктiк статистика 1 1 1 3

Банктегі есеп саясаты 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Салықтық бақылау 1 1 1 1 1 1 6

Өндірістік ic-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 1 7

Банктегі есеп және есептеме 1 1 1 1 4

Қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп 1 1 1 1 1 1 6

Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі 

бухгалтерлік есеп
1 1 1 1 1 5

Қаржылық бақылау 1 1 1 1 1 1 6

Банктегі қаржылық талдау 1 1 1 1 1 1 6

Қаржылық есеп аудиті 1 1 1 1 4

Салықтық жоспарлау және бақылау 1 1 1 1 1 1 1 7

Бюджеттеу 1 1 1 1 4

Банктердегі аудит 1 1 1 1 4

Аудит теориясы 1 1 1 1 1 5

Мемлекеттiк бюджет 1 1 1 1 1 1 6

Ішкі аудит 1 1 1 3

Компьютер жүйесіндегі ақпаратты қорғау 1 1 1 1 1 5

Қазіргі заманғы банк қызметтері мен 

операциялары
1 1 1 1 1 5

Дипломалды іс-тәжірибе 1 1 1 1 1 1 1 7

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау
1 1 1 1 1 1 6

Халықаралық 

қаржылық есеп
8

Банктік қадағалау және 

ақпарaттық-

экономикалық 

жүйедегі жаңа 

технологиялар

8

Бизнестің негіздері 

және ақшаның 

заманауи теориясы

Аудит және аудиттің 

халықаралық 

стандарттары

Ұйымдардағы 

бухгалтерлік есеп

12

7

5

7

6

9

Сыртқы экономикалық 

қызмет және 

әлеуметтiк-

Жобалар мен 

мәліметтерді талдау
8

Бюджеттік 

ұйымдардағы аудит 

және басқару аудиті

8

12

Коммерциялық 

банктегі бухгалтерлік 

есеп және есепті 

компьютеризациялау

Заманауи банктік 

қызмет және 

компьютер 

жүйесіндегі ақпаратты 

қорғау

Банктегі және 

экономика 

саласындағы есеп

7

Қаржылық талдау 

және бақылау
8

Банктердегі аудит 

және ішкі аудит

12

8

8

Қаржылық есеп аудиті, 

салықтық жоспарлау 

және бюджеттеу

7

Салықтық 

әкімшіліктендіру және 

бюджеттік 

ұйымдардағы есеп 

саясаты

11

11

Экономикалық 

әлеуметтану және 

статистика

Салықтық бақылау 

және банктегі есеп 

саясаты

Халықаралық салық 

және қаржылық есеп

Мүлікті бағалау, ақша, 

несие, банк



Модуль 

атауы
Құзыреттер Пән атауы Оқыту нәтижелері

I. Жалпы модульдері

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, 

ӘҚ 10, КҚ4, КҚ7, 

Қазақ (орыс) тілі

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ 10, КҚ4, КҚ7, Шет тілі

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, 

КҚ4, 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ 10, КҚ4, КҚ7, Кәсiби қазақ (орыс) тілі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, 

КҚ4, КҚ7, 

Кәсіби бағытталған шет тілі

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, ӘҚ 10, Тілдік іс-тәжірибе

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9, КҚ3, КҚ4, 

КҚ6, 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, Философия 

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ4, КҚ5, 

а) Саясаттану және әлеуметтану

ӘҚ1, ӘҚ5, ӘҚ9, ӘҚ 10, б) Мәдениеттану

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9, в) Мәңгілік ел

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ3, 

КҚ4, 

а) ТҚН, экология және тұрақты даму

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ 10, б) Еңбекті қорғау

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, КҚ3, в) Саламатты Қазақстан

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, 

ӘҚ 10, КҚ6, 

а) Жетістік философиясы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, 

КҚ6, 

б) Құқық негіздері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, в) Медиация негіздері

2.2 Компетенция дескрипторларын білім беру бағдарламасының модульдеріне оқыту нәтижесімен түйіндестіру қалыптамасы
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A. Қазақ тілі, орыс тілі және шет тілінің грамматикасын, фонетикасын  және морфологиясын білу, кәсіби деңгейде сөйлесу үшін арнайы мамандандырылған терминдерді білу; 

ақпаратты автоматтандыру арқылы өңдеудің негізгі қағидаларын білу, мәселені шешу алгоритмін білу, ақпаратты қамтамасыз етудің негізгі әдістері мен қауіптіліктерін білу; 

В. Ақпаратты іздеу мен сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану, іс жүргізудің автоматтандырылған жүйелерін қолдана білу, ақпаратты қорғау мен қолдану әдістерін 

білу, кәсіби білімді арттыру мақсатында электронды оқыту жүйелерінің түрін білу;  негізгі кеңселік қағаздармен, деректі қағаздармен жұмыс жасауды білу мен дағдылану,  

ақпаратты іздестіру мен өңдеуде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану, тәжірибеде коммуникация құралдарын мамандандырылған кәсіби 

термиологиялармен  халықаралық  қоғамда қолдану, сонымен қатар интерактивті білім мен ақпараттық байланыстарды пайдалану;  

С. Кәсіби аймақта және күнделікті өмір сүруде пайда болатын жайттарға байланысты ақпаратты үш тілде зерттеу және негізгі факторлары мен шарттарын анықтай алу; 

максимальді тиімділікке жету мақсатында ғылым және қоғам заңнамаларына сай шешім қабылдай білу; 

D. Адамдармен араласу кезінде құрылымдық байланыс түрін мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде орнату, ауызша және жазбаша түрде әңгімелесу мен келісім – 

шарттарды құру;  түрлі сұхбаттама түрлерін жүргізу: сұхбат – алмасу ойлары, сұхбат-әңгімелесу; кәсіби маңызды мәселе бойынша бос әңгімелесулерді жүргізу; күнделікті 

және кәсіби өмірдегі оңай ақпараттық хабарламаларды түсіну, ақпараттық хаттардың негізгі мәтіндерін түсіну, зерттелетін тақырып бойынша әңгімелесулерді жүргізу; тілді 

дамытушылардың сұхбаттама мен монологиялық сипаттағы  түпнұсқалық сөздерін тыңдау мен түсіну, мәтінді оқу және максимальді нақты түрде ұғыну, ақпараттарды таңдап 

алу мен ақпараттарды тарату:  

E. Заманауи білім алу технологияларын қолдану негізінде өз бетінше жаңа білім дағдыларын меңгеру, оқи алу икемділігі, жаңа білімдер алу және оларды кәсіби қызметте 

пайдалана білу, өз сөйлеу қабілетін жетілдіру және лексиконды кеңейту.

Ә
л
еу

м
ет

ті
к
 ғ

ы
л
ы

м
д

ар
 м

о
д

у
л
і

А. Қоғамдық және әлеуметтік ғылым аймағында  негізгі оқытуды үйрету,  мемлекеттік  жалпыға  міндетті білім беру стандартында қарастырылған көлемді оқыту жүйесінде 

берілген модуль құрамына кіретін пәндердің болуын қадағалау,  Қазақстанның өркениет жолындағы мәдениеттік орны және негізгі мәдениет құндылықтарына үйрету; ҚР 

негізгі заңнамаларын білу,  өмірлік іс-әрекеттерін қауіпсіз ету аймағындағы нормативтік актілерді білу, қоршаған ортаны қорғау, табиғат және қоғаммен байланысты негізгі 

заңнамаларды білу, экономикалық процестерді дамыту заңдылықтарын білу; әлемді тану сипатындағы негіздемелерді түсіну мен білу, табиғи, қоғамдық және экономикалық 

құбылыстар мен құқықтық нормаларды білу.

B.  Ғылыми тарихи зерттеулер мен әлеуметтік - қоғамдық сипаттағы зерттеу жұмыстарын жүргізуде, білім беру аймағындағы саясатты жүзеге асыру мақсатында өз білімдері 

мен дағдыларын пайдалана алу,  қоғамдық -саясаттану және әлеуметтік процестерді дамыту үрдісіне кіретін тәжірибеде өз білімін пайдалану және кәсіби қызмет түрін 

анықтау мен ескеру қабілеттілігін анықтау; құқықтың тәжірибелік мағынасын ұғыну, құқықтық салаларды білу, ТЖ адамдарды қорғау мақсатында қауіпсіздік шараларын 

жүргізу; электронды техниканы қолданудың және ақпараттың негізгі түрін пайдалану мен мәліметтерді өңдеудің практикалық дағдыларын меңгеру.

C. Жеке басының қызметі мен рефлексін бағалау қабілеттілігі, отандық әлеуметтік баламаны таңдауда өзінің ойын білдіру қабілеттігі, қоғамдық, әлеуметтік пәндер аймағында 

өз ойын білдіру, жоспарын бағалай білу және де шешімдерін қорытындылау қабілетінің болуы; табиғат ресурстарын дұрыс пайдалану және экологиялық жайттарды 

сипаттау; экологиялық және экономикалық жүйелерді критикалық тұрғыда мағынасын түсіну; қарапайым жоспарды жобалау барысында және күнделікті жұмыс үшін 

құжаттардың электронды нұсқасын құрастыру барысында компьютерлік техниканы қолдана білу қабілеті; компьютерлік техниканың конфигурациясын сауатты таңдай білу 

қабілеті.

D. Мәдениеттің жоғары деңгейін меңгеру, пікірталаста өз дәлелдемелеріне айқын болуы мен өзгелерді өзінің ойына сендіру, сонымен қатар өз ойларын әлеуметтік-қоғамдық 

тақырыптарында жеткізе білу. Ауыздан-ауызға тарайтын ақпараттардың мәнін жоғалтпай тиімді жеткізе білу, тұлғааралық байланысуды құру; құқықтық актілерді заңды түрде 

сауатты айтып беру, экономикалық  құбылыстар және процестерді пайда ету түрлері мен негізгі өзектіліктерін жүйелей білу; кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи техника 

құралдарын және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана білу қабілеті.

E. Қажетті материалды жеке зерттей білу, ары қарай оқуға қажетті ғылыми-зерттеу жұмысын өңдеу мен бағалау. Өмір сүру барысында өзін өзі тану, өзін өзі тәрбиелеу, өзіне 

өзі білім беру және өзін өзі дамыту туралы уәждемені құру,  аса жоғары қызметтік және жартылай кәсіби білімі мен мүмкіншіліктері негізінде туындаған мәселелерді тез 

шешуге бейімделу, қазақ мәдениеті (менталитет), қазақстандық рухани бағалау мәнмәтінінде өзінің кәсіби – мобилизациялау қасиеттерін көрсету мен жүзеге асыру, сонымен 

қатар басқа да мәдениет саласында және білім беру аймақтарында өзінің кәсіптілігін көрсете білу; жаңа білім алу мақсатында оқу қабілеттілігі, математикалық, табиғаттық, 

құқықтық және экономикалық ғылым саласында оқу және алған білімдерін  кәсіби қызмет саласында қолдана білу. Өзін-өзі дамытуға, біліктілікті көтеруге және кәсіби 

шеберлікті арттыруға деген талпыныс.



II. Мамандық модульдері

Мамандықтың базалық модульдері

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ 10, КҚ1, КҚ5, Экономикадағы математика

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, 

КҚ4, 

Экономикалық теория

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, Микроэкономика

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ4, 

КҚ5, 

Макроэкономика

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, 

КҚ5, 

а) "Есеп және аудит" мамандығына 

кіріспе және кеңселік жұмыс негіздері

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ5, б) Қызметтік қатынастар этикасы

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, 

КҚ5, 

в) Іс қағаздарын жүргізу және іскерлік 

қатынастар

ӘҚ3, ӘҚ4, КҚ1, КҚ5, а) Бухгалтерлік есептің тарихы

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ7, КҚ1, КҚ3, 

КҚ5, 

б) Экономикалық ілімдер тарихы

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9, КҚ5, в) Қазақстанның экономикалық дамуы

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ5, КҚ6, 

КҚ7, 

Бухгалтерлік есептің негіздері

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ7, 

Оқу (танысу) іс-тәжірибе

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ6, КҚ7, 

а) Халықаралық маркетинг

ӘҚ1, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ 10, КҚ1, 

КҚ5, 

б) Әлемдік экономика және 

халықаралық экономикалық 

қатынастар

ӘҚ3, ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, в) Жеке тиімділікті басқару

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, а) Қаржылық нарықта кәсіби қызмет

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, б) Қор нарығының қаржылық 

аспаптары 

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, в) Құнды  қағаздар нарығындағы 

қызметті ұйымдастыруХ
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А: -сыртқы нарықтардағы маркетинг кешенін жүзеге асыру ерекшеліктерін білу;

- халықаралық компаниялардың қазіргі жағдайын және даму беталысын білу; 

- әлемдік шаруашылық пен ХЭҚ тән заңдылықтарды, қайшылықтар мен даму бағыттарын білу; 

- елдегі және шет елдердегі еңбекті тиімді ұйымдастыру бойынша қозғалыстың тарихын, қағидаларын және даму кезеңдерін білу; халықаралық бизнесте стратегиялық 

шешімдерді әзірлеу және жүзеге асыру мүмкіндіктерін білу; 

- қор нарығының қалыптасуы мен даму тарихын, шетелдердегі бағалы қағаздар нарықтарын ұйымдастыру негіздерін, бағалы қағаздардың депозитарлық-клирингттік 

инфрақұрылымын және тіркеу жүйесін білу;

- халықаралық маркетингтік ортаны зерттеу әдістерін және әлеуетті халықаралық нарықтарды анықтау; 

В: -халықаралық маркетингтің ортасын талдай білу; 

- сыртқы нарықтардағы маркетинг кешенін жүзеге асыру бойынша іс-шараларды жоспарлай білу; 

- қор нарығын құрайтын негізгі макроэкономикалық сипаттамаларды салыстырмалы талдау және ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып мемлекеттің қаржылық жүйесіндегі 

олардың ролі мен маңызын талдай алу

 - SMART қағидаларына сәйкес түрлі кезеңдердегі жеке мақсаттарды жүзеге асыру үшін жоспарларды әзірлей білу;   

С;  қор нарығы саласындағы заңнамалық актілерге баға беру және талдай білу;                                                               

 - құнды қағаздар нарығы мен биржалық істің қажеттілігін, маңыздылығын және қызметтерін сипаттайтын негізгі ережелері туралы; фундаменталды түсініктері мен құнды 

қағаздардың түрлері туралы; бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қатысушылар, эмитенттер мен инвесторлардың қызметі туралы; қор биржасын ұйымдастыру және бағалы 

қағаздардың биржалық емес айналымын ұйымдастыру пікірді қалыптастыру;                                                                                   

 D: -кәсіби қызметті жоғары нәтижелі орындау үшін ашық пікір білдіру тәсілдерін қолдана білу;

- тиімді келіссөздер жүргізу және жұмыс орындарында ашық баяндау дағдыларын оңтайлы ұйымдастыру ережелерін, ойлау мәдениетін, ақпаратты қабылдау, қорытындылау 

және талдау қабілеттілігін  меңгеру,

Е: - менеджерлердің құзыреттілігін меңгеру және дамыту.
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A)  экономикалық теорияның жалпытеориялық мәселелерін, негізгі экономикалық түсініктер мен құбылыстарды, қоғамдық өндірістің негіздерін;  нарықтық экономиканың 

маңызы мен құрылымын, сұраныс пен ұсыныс теорияларының негіздерін; экономиканың негізгі мәселелерін; циклдық толқулар, жұмыссыздық, инфляция; мемлекеттің 

экономикалық қызметтерін; экономикалық әлеуеттің және экономикалық саясаттың ерекшеліктерін білу;   

B)  қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шеше білу; типтік қаржылық есептерді шешуде дифференциалдық теңдеулер теориясын қолдана білу; кездейсоқ шамаларды 

бөлудің негізгі сипаттамаларын бағалау; ең кіші квадраттар әдісімен сызықтық регрессияның мәндерін анықтай алу,  

C) негізгі макроэкономикалық түсініктер мен заңдылықтарды меңгеру; өзіндік микроэкономикалық ойлау және талдау; микроэкономикалық және макроэкономикалық 

талдаудың негізгі  дағдыларын игеру; 

D)  стандартты емес шешімдерді қабылдай алу, келіссөздерді жүргізе білу, коммуникативті және жинақы болу. 

E) тәжірибелік мысалдарды пайдалана отырып негізгі микроэкономикалық тапсырмалаларды шеше білу; кәсіпорын экономикасының ағымдағы жағдайына негізделген 

болжамдық үлгілерді құрастары білу, ғылыми жұмыстарды (рефераттарды) жазу әдістемесін білу және оны аудиторияның алдында қорғау

A) бухгалтерлік есептің негізгі қағидаларын; бухгалтерлік есептің әдістерін; бухгалтерлік есептің түрлі нысандарының маңызын; бухгалтерлік есептің тұжырымдамалық 

негіздерін; бухгалтерлік есеп және аудит мамандығының даму тарихын білу; Қазақстанның білім беру жүйесінің ерекшеліктерін білу; оқу материалдарымен, ғылыми, оқу 

және анықтамалылық әдебиеттермен жұмыс істеу ерекшеліктерін білу;

B) активтер мен пассивтердің есебін екі жақты жазу әдісімен жүргізе білу;  

C) бухгалтерлік есеп пен аудит саласындағы негізгі түсініктерді ажырата білу, жүргізілген жұмыстардың нәтижелері бойынша қорытынды жасай білу;

D)  стандартты емес шешімдерді қабылдай алу, келіссөздерді жүргізе білу, коммуникативті және жинақы болу. 

E) тәжірибелік мысалдарды пайдалана отырып негізгі микроэкономикалық тапсырмалаларды шеше білу; кәсіпорын экономикасының ағымдағы жағдайына негізделген 

болжамдық үлгілерді құрастары білу, ғылыми жұмыстарды (рефераттарды) жазу әдістемесін білу және оны аудиторияның алдында қорғау



ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Басқару есеп 1

ӘҚ3, ӘҚ5, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ7, а) Басқару есеп 2

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9, ӘҚ 10, КҚ3, 

КҚ6, 

б) Шығындарды басқару

ӘҚ3, ӘҚ4, ӘҚ5, ӘҚ9, ӘҚ 10, в) Стратегиялық аудит

ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ6, КҚ7, Қаржыға кіріспе

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, Қаржылық есеп 1

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, а) Қаржылық есеп 2

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, б) Тереңдетілген қаржылық есеп

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ3, 

КҚ5, 

в) Халықаралық қаржылық есеп 

стандарттары бойынша қаржылық есеп 

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ7, 

Өндірістік ic-тәжірибе 2

Ұсынбалы А траекториясы

ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, КҚ7, Бизнесті бағалау

ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ5, КҚ7, Баға белгілеу

ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, Ұлттық шоттар жүйесі

ӘҚ6, КҚ4, КҚ5, КҚ6, КҚ7, Статистика

Ұ
л
тт

ы
қ
 ш

о
тт

ар
 ж

ү
й
ес

і 
ж

ән
е 

ст
ат

и
ст

и
к
а

Қ
ар

ж
ы

 ж
ән

е 
қ
ар

ж
ы

л
ы

қ
 е

се
п

Б
и
зн

ес
ті

 б
ағ

ал
ау

 ж
ән

е 
б
ағ

а 
б
ел

гі
л
еу

 
А) шығындардың жіктелуін, өндірістік шығындардың есебін, калькуляция баптары бойынша өнім өндіруге кеткен өндірістік шығындардың есебін  білу;  

В) шешімдерді қабылдау үшін негізгі және үстеме шығындарды талдау дағдыларын меңгеру; 

С) шығындар есебіндегі өзекті мәселелерді дұрыс анықтай білу, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың әдістерін дұрыс анықтай білу, өндірістің жағдайын талдай және 

бағалай білу, дұрыс шешімдерді қабылдай білу.  

D)   мәдениеттің жоғары деңгейіне дағдылану, кәсіби тақырыптағы пікірталастар кезінде өзіндік позициясын ұстану және дәлелдеу қабілеттілігі; 

E) дербес одан әрі оқыту үшін қажетті материалдарды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін бағалау қабілеті және уйрену; өздігінен білім алуға және ғылыми ұйым 

дағдыларын иелену.

A) қаржы мәселелері бойынша арнайы терминологияны меңгеру; бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарын білу, нақты және қалпына келтіру құнын бағалаудың 

ақшалай сомаларын анықтау әдістерінің қағидаларын білу, Қазақстан Республикасының "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есепптілік туралы" Заңын білу; ұйымның қаржылық 

есептілігінің құрамын түсіну (бухгалтерлік баланс, пайда мен залал туралы есеп, ақша қаражаттарының қозғалысы, капиталдағы өзгерістер туралы есеп және оларды талдау), 

B) өзінің тәжірибелік қызметінде негізделген шешімдерді қабылдай білу, алынған теориялық білімдерді және тәжірибелік дағдыларды қаржылық есептерді шешуде қолдану; 

фирмалардың, компаниялардың, бірлестіктер мен салалардың қызметін қаржылық талдау тәсілдерін тәжірибеде қолдана білу 

C) қаржы теориясы бойынша өз бетінше жаңа білімдерді алу, қаржылық тетіктердің даму беталысын талдай білу; өнеркәсіптік кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп пен 

компаниялардағы бухгалтерлік есеп арасындағы ерекшеліктерді талдау;  

 D)  мәдениеттің жоғары деңгейіне дағдылану, кәсіби тақырыптағы пікірталастар кезінде өзіндік позициясын ұстану және дәлелдеу қабілеттілігі; 

Е) ғылыми-техникалық ақпаратты талдай білу, зерттеу тақырыптары бойынша отандық және шетелдік тәжірибені зерттеу. 

A) негізгі қорлар мен жаңа техниканы пайдалануды, мүмкін болатын шаруашылық шешімдерді, бағалардың категориялары мен ғылыми негіздерін, бағаны белгілеу 

қағидалары мен бағаны белгілеу факторларын білу; бағаларды мемлекеттік реттеу ерекшеліктері мен ҚР мемлекеттік баға саясатын білу; маңызды салалық кешендердің 

өнімдері мен халық тұтынатын тауарларға баға белгілеуді білу, әлемдік бағаларды қалыптастыру негіздері мен сыртқы сауда мәселелерін, қазіргі халықаралық өмірдің 

өзгеруін, халықаралық нарықтың және оның маңызды индикаторы – әлемдік бағалардың даму беталысын білу;  

B) өзінің кәсіптік қызметінде баға белгілеу бойынша білімдер мен дағдыларды пайдалана білу, кәсіби қызметті жүзеге асырумен байланысты мақсаттарды қойып, мәселелерді 

айқындау, баға белгілеу бойынша типтік және стандартты емес мәселелердің шешімін табу, баға белгілеу теориясы бойынша білімдерді тәжірибелік қызметте пайдалану, 

қаржы-несие жүйесін басқару саласында баға белгілеу мәселелерінің маңызын түсіну қабілеттілігі 

C) бағалу әдістерін тәжірибеде пайдалану және бизнестің (кәсіпорынның) құнын есептеуді үйрену, бағалау қызметінің шетелдік тәжірибесін зерттеу;

D) командада жұмыс істеу айналадағыларды мұқият тыңдау, шешімдерді ұжымдық қабылдау дағдыларын пайдалану, нақты жағдаяттарды талдай білу, басқару шешімдерін 

қабылдаудың оңтайлы әдістерін және персоналды басқаруға қатыстырудың тиімді нысандарын таңдау қабілеттілігі; 

E)  бизнесті бағалауды қоғамның талаптарына сәйкес өзгерістер орын алатын, дамып келе жатқан ғылым ретінде анықтау қабілеттілігі 
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А)  Ақпаратты жинау, өңдеу және талдау әдістемесін білу;

- ұлттық шоттардың макроэкономикалық көрсеткіштерінің негізінде экономиканың жағдайын білу;

- экономика кірістерінің құрылуы, бөлінуі және білім үрдістерін зерттеу әдістерін, сыртқы экономикалық байланыстарды талдауды түсіну;

- қазақстандық есеп стандарттарының талаптарына сәйкес кәсіпорынның есеп саясатын қалыптастырудың теориялық негіздерін білу. 

 - қоғамдық құбылыстардың құрылымы мен өзара байланыстарының жағдайын, олардың статистикалық үлгілері мен болжамдарын, статистикалық бақылауды 

ұйымдастырудың және статистикалық ақпаратты жинақтауды зерттеу әдістемелерін білу;

- әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштер жүйесін құрудың теориялық негіздерін білу;

В) – нарықтық экономикада қолданылатын топтастырулар мен жіктемелерді пайдалана білу.

- статистикалық бақылауды, жинақтау мен топтастыруды, сонымен қатар экономикалық үрдістер мен құбылыстардың корреляциялық өзара байланысын жүргізу және 

ұйымдастыру;

- есеп саясатын қалыптастыру және ашып көрсету, негізгі құралдарды есепке алу дағдылары.

С)- активтердің есебін, шаруашылық субъектілердің табыстарын тану, заңды тұлғалардың табыс салығын есепке алуды білу;

- мерзімді басқару шешімдерін қабылдау үшін макродеңгейдегі статистикалық ақпаратты қорытындылау әдістемесін түсіну;

- әлеуметтік үрдістердің динамикасын зерттеуде статистикалық әдістерді қолдану, өндірістің тиімділік деңгейінің өзгерістеріне факторлардың әсерін бағалау қабілеттілігі.

D) командада жұмыс істеу айналадағыларды мұқият тыңдау, шешімдерді ұжымдық қабылдау дағдыларын пайдалану, нақты жағдаяттарды талдай білу, басқару шешімдерін 

қабылдаудың оңтайлы әдістерін және персоналды басқаруға қатыстырудың тиімді нысандарын таңдау қабілеттілігі; 

E) кәсіпорында қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарттары мен , сондай-ақ дамыған есеп саясатын түсіне білу.
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ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ6, КҚ7, Салық есебі және есеп беруі

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, Компаниядағы қаржылық есеп
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А) ұйымның есеп және салық есеп саясатын қалыптастырудың негізгі қағидаларын білу;

- халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және ҚР Салық кодексінің талаптарына сәйкес есеп саясатын құрастырудың теориялық негіздерін білу;

- активтердің есебін, табыстарды тануды білу;

- негізгі құралдардың есебін білу;

- заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығының есебін білу;

В) – есеп және салық есеп саясатының қалыптастырудың жекелеген қағидаларын тәжірибеде қолдана алу.

С) – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын меңгеру мен есеп және салық есеп саясатын сауатты қалыптастыру алу.

D) – мәдениеттің жоғары деңгейіне дағдылану, кәсіби тақырыптағы пікірталастар кезінде өзіндік позициясын ұстану және дәлелдеу қабілеттілігі;                                                                                                       

Е) –оқу білу, жаңа білімдерді меңгеру және оларды кәсіптік қызметте қолдана алу.
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A) қазіргі жағдайда бюджеттік ұйымдарда, құрылыста және ауыл шаруашылығында есепті ұйымдастыру ерекшеліктерін білу;  бухгалтерлік есептің шоттар жүйесін, есептік 

ақпаратты өңдеу технологияларын, бухгалтерлік есеп регистрлері мен нысандарын, түсіну; тауар қозғалысы есебінің, туристік және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есептің 

құқықтық негіздерін білу; аудитті дербес зерттеу бағыты ретінде ұйымдастырудың ғылыми негіздерін білу; қаржылық бақылаудың түрлі нысандары саласындағы іс-

шараларды жүргізудің заманауи нысандарын білу;  

B) ұйымдардағы есептік үрдісті ұйымдастыру; ақша ағындарын анықтау; кәсіпорынның ресурстарға қажеттіліктерін анықтау; көтерме және бөлшек сауда, қоғамдық тамақтану 

кәсіпорындарында тауарлық операциялардың есебін жүргізу қабілеттілігі;  қаржылық бақылау тәжірибесінде нақты мәселелерді қою, аудит бағдарламаларын модельдеу және 

аудиторлық дәлелдеулерді алу әдістерін пайдалан білу; бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру бойынша алынған теориялық білімдерді тәжірибеде қолдана 

алу қабілеттілігі; 

C) нақты макроэкономикалық жағдайларда бизнестің қажеттіліктеріне сәйкес қаржыландырудың және күрделі салымдардың түрлі нысандарын салыстыру негізінде ағымдағы 

қызметті қаржыландырудың түрін таңдау қабілеттілігі,  басқару шешімдерін қабылдау үшін сандық және сапалық талдау дағдыларын меңгеру, нақты экономикалық 

жағдайларда қаржы-банк статистикасының жекелеген қағидаларын қолдана алу. 

D) кәсіби тақырыптарда пікірталастар жүргізілген кезде өзіндік позициясын дәлелдеу, негіздеу, нақты техникалық шешімдерді қабылдау және негіздеу қабілеттілігі; 

 Е) қаржылық, статистикалық ақпаратты талдау, зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені зерттеу қабілеттілігі.

A) бухгалтерлік есептің негізгі даму кезеңдерін және негізгі бухгалтерлік категорияларды білу;

есептік мәселелердің мүмкін болатын шешімдерін анықтай білу; бухгалтер мамандығының ролі мен маңызын түсіну; ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті ұсынудың жалпы 

қағидаларын, ХҚЕС сәйкес қаржылық есептіліктің құрамы мен мазмұнын, ХҚЕС сәйкес активтердің, міндеттемелердің, табыстар мен шығындардың есебін, қаржылық 

құралдардың есебін білу; шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыруды және қаржылық есептілікте көрсетілетін ақпаратты ашып көрсету талаптарын білу;

B)   ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік нысандарын құрастыру, сегменттер бойынша және басқа да ақпараттарды ашып көрсету, аралық қаржылық есептілікті қалыптастыру, 

зейнетақы жоспарлары бойынша есепті жүргізу және есептілікті қалыптастыру, ХҚЕС сәйкес активтердің, міндеттемелердің, табыстар мен шығындардың есебін жүргізу, 

резервтерді, шартты міндеттемелерді және шартты активтерді есепке алу, шоғырландырылған қаржылық есептілікті құрастыру, ХҚЕС сәйкес қаржылық құралдардың есебін 

жүргізу қабілеттілігі. 

C)  білім беру, үрдісіндегі зерттеу, қаржылық есептілік нысандарын бөлу және қолдану, оларды құрастыру дағдыларын меңгеру. 

D) кәсіби тақырыптарда пікірталастар жүргізілген кезде өзіндік позициясын дәлелдеу, негіздеу, нақты техникалық шешімдерді қабылдау және негіздеу қабілеттілігі; 

Е) қаржылық, статистикалық ақпаратты талдау, зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені зерттеу қабілеттілігі.
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А) экономикалық және басқарушылық талдау әдістемелік негіздерін білу, шаруашылық жүргізудің нысаны, нарықтық экономиканың агенті, ретіндегі кәсіпорынның маңызын, 

оның нарықтық қатынастарды мемлекеттік реттеу тұрғысынан ұлттық экономика жүйесінде алатын орны мен ролін білу; 

- кәсіпорынның ресурстық базасын және түрлі ресурстарды пайдалану тиімділігін білу;  

- түрлі ұйымдастыру-құқықтық нысандағы кәсіпорындар мен ұйымдардың әрекет етуінің шаруашылық тетіктерін, қызметінің қаржылық нәтижелерін білу;  

В)  кәсіпорынның ресурстық базасын және түрлі ресурстарды пайдаланудың тиімділігін қарастыру; қаржылық және басқарушылық талдау негізгі принциптері туралы білімін, 

қаржылық талдаудың әдістері мен тәсілдерін білу;  қаржылық есеп пен талдауды жүргізудің негізгі қағидаларын білу; теориялық білімдерді тәжірибеде қолдана алу 

қабілеттілігі;    

С) фирмалардың, компаниялардың, бірлестіктер мен салалардың қызметін басқару және экономикалық талдаудың тәжірибелік дағдыларын пайдалану; шаруашылық 

субъектініңбасқару және экономикалық жағдайын талдау мен жүргізуін бақылау және қаржылық есепті жүргізу дағдыларын меңгеру;  

 D) кәсіби тақырыптарда пікірталастар жүргізілген кезде өзіндік позициясын дәлелдеу, негіздеу, нақты техникалық шешімдерді қабылдау және негіздеу қабілеттілігі; 

 Е) қаржылық, статистикалық ақпаратты талдау, зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені зерттеу қабілеттілігі.
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ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, КҚ5, Аудит

ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, Аудиттің халықаралық стандарттары

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, Мемлекеттiк аудит

ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, Практикалық  аудит

ӘҚ2, ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, КҚ5, Бухгалтерлік есепті 

компьютеризациялау

ӘҚ2, ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, КҚ7, Коммерциялық банктегі бухгалтерлік 

есеп

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ7, 

Дипломалды іс-тәжірибе

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, КҚ1, КҚ6, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау

Ұсынбалы Б траекториясы

ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, КҚ7, Бизнес негіздері

ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ5, КҚ7, Ақшаның заманауи теориясы

ӘҚ6, КҚ4, КҚ5, КҚ6, КҚ7, Сыртқы экономикалық қызмет 

статистикасы

ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, Әлеуметтік-экономикалық статистика

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ3, КҚ5, 

КҚ6, КҚ7, 

Бюджеттік ұйымдардағы есеп саясаты

ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ6, КҚ7, Салықтық әкімшіліктендіру

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ7, 

Өндірістік ic-тәжірибе 1
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А)- ЖОО жүргізілетін ғылыми зерттеулерде және кейінгі тәжірибелік жұмыстарда статистикалық әдістемені білу;

- бюджеттік ұйымдардағы есеп саясаты түсінігінің мәнін білу, бюджеттік ұйымдардағы есеп саясатын нормативтік реттеудің негіздерін білу;

- шет мемлекеттердің статистика негіздерін білу; 

- шет мемлекеттердегі статистика органдарын білу;

В)-  кез келген статистикалық жағдаятты талдау және қорытынды жасау қабілеттілігі.

С)- статистикалық индекстік әдісті пайдалануды түсіну, яғни барлық әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың динамикасын салыстырмалы талдауды жүргізіп, осы жағдаятқа 

әсер еткен факторларды анықтау қабілеттілігі;

- есеп саясатының жоспарлаумен байланысын түсіну, бюджеттің ұйымдардағы есеп саясатының ролін түсіну;

- нарықтық қатынастар жағдайындағы пәннің орны мен ролін түсіну;

түрлі мемлекеттердегі негізгі көрсеткіштер жүйесін талдай білу қабілеттілігі.  

D) ) кәсіптік тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз позициясын дәлелдеп, көз жеткізе білу; нақты шешімдерді қабылдау және негіздеу;

Е)- бюджеттік ұйымдардағы есеп саясатының негізгі ережелерін қолдана білу қабілеттілігі.
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А) - бюджеттік ұйымдардағы есеп саясаты түсінігінің маңызын білу, бюджеттік ұйымдардағы есеп  саясатын нормативтік реттеудің негіздерін білу;

- ҚР салықтық әкімшіліктендірудің негіздерін білу; 

В)-  бюджеттік ұйымдардағы есеп саясатын қалыптастыра білу.

С)- бюджеттік ұйымның есеп саясатын қалыптастыру және салықтық әкімшіліктендірудің негізгі қағидалары мен ережелерін түсіну;

- есеп саясатының жоспарлаумен байланысын, бюджетік ұйымдардағы есеп саясатының ролін түсіну;

- салықтық қатынастарды басқару жүйесі ретіндегі салықтық әкімшіліктендірудің маңызын түсіну;

Д) кәсіптік тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз позициясын дәлелдеп, көз жеткізе білу, нақты басқару шешімдерін қабылдау және негіздей алу;

Е)- бюджеттік ұйымдардағы есеп саясатының негізгі ережелерін қолдана білу және де салықтық әкімшіліктендіру әдістерін қолдана алу қабілеттілігі.

A)  аудиттің негіздерін, халықаралық аудит стандарттарының негізгі ережелерін, аудитті ұйымдастыру мен жүргізу әдістемесін, Қазақстан Республикасында мемлекеттік 

аудитті ұйымдастыру ерекшеліктерін білу; 

В)  аудиторлар қызметінің жағдаяттық мәселелерін шеше білу, халықаралық аудит стандарттарының негізгі ережелерін, мемлекеттік аудитті ұйымдастыру бойынша 

ережелерді қолдана білу, аудитті жүргізу үдерістерін білу; 

С) аудиторлық қызметті жоспарлау және басқару бойынша үлгілердің кешенін  қолданудың тәжірибелік дағдылары, аудиторлық қорытындыларды сауатты қалыптастыру.

D) кәсіптік тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз позициясын дәлелдеп, көз жеткізе білу, нақты басқару шешімдерін қабылдау және негіздей алу;

E) ғылыми-техникалық ақпаратты талдау білу, зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені зерттеу.

A) банктерде бухгалтерлік қызмет пен бақылауды құрудың негіздерін білу; кәсіпорынның бюджетпен есеп айырысуларды жүргізген кезде Салық кодексінің ролі мен мәнін 

білу; 

B) нақты жағдайларға сәйкес заңнамалық, нормативтік материалдардың негіздерін білу; ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және сақтаудың қазіргі заманғы компьютерлік 

технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. 

C) салық төлеушілердің есебін жүргізу және оларды шоттарда көрсету үшін салық заңдылықтары мен есеп стандарттарын, ұйымнық қызметінде салық есеп саясатын пайдалана 

білу.

D) кәсіби тақырыптарда пікірталастар жүргізілген кезде өзіндік позициясын дәлелдеу, негіздеу, нақты техникалық шешімдерді қабылдау және негіздеу қабілеттілігі; 

Е) мамандандыру пәндері бойынша алынған теориялық білімдерді тереңдету, дипломдық жұмысты орындауға қажетті материалдарды жинау,   қаржылық, статистикалық 

ақпаратты талдай білу, қаржылық және экономикалық есептеулерді орындау, өндірістің, ғылымныңғ техниканың алдыңғы қатарды тәжірибесін қорытындылау және 

пайдалану, зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін пайдалану, нақты қаржылық, ұйымдастыру-экономикалық ғылыми мәселелерді өзіндік шешуге  дағдылану.

A) -қаржы институттары активтер мен міндеттемелердің есепке алу сипаттамаларын білу;                                                                                                                                                                       - 

коммерциялық банктердің, жинақтаушы зейнетақы және инвестициялық қорлар мен сақтандыру компанияларының бухгалтерлік есеп ережелері, принциптері мен әдістерін 

түсіну;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- қоғамдағы ақша рөлін білу, ақша нарықтары;

B) ақша ұсыныстары мен сұраныстарының моделдерін білу; 

C) - ақша қатынастарын реттеуді түсіну;  

D) кәсіптік тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз позициясын дәлелдеп, көз жеткізе білу; нақты шешімдерді қабылдау және негіздеу;

Е) - заманауи ақша теориясын ажырата білу.
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ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, КҚ7, Бюджеттік ұйымдардағы есеп және 

есептеме

ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Құрылыстағы бухгалтерлік есеп

ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, КҚ5, КҚ6, КҚ7, Кәсіпорындарда қоғамдық тамақтану 

және саудадагы бухгалтерлік есеп

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Мәліметтерді талдау және 

экономиканы болжау

ӘҚ5, ӘҚ6, КҚ1, КҚ4, КҚ5, КҚ7, Жобаларды талдау

ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ4, КҚ5, КҚ7, Қоғамдық секторға арналған 

халықаралық қаржылық есеп 

стандарттары

ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ6, КҚ7, Қаржылық және бюджеттік 

ұйымдардағы салық есебі

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, Бюджеттік есеп

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, КҚ5, Бюджеттік ұйымдардағы аудит

ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, Аудиторлық қызметті нормативті 

реттеу

ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ6, КҚ7, Мемлекеттiк бақылау

ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, Басқару аудиті
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А)- бюджеттік ұйымдардағы есеп пен есептіліктің маңызын білу, бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есептің теориялық негіздері білу, бюджеттік ұйымдардағы есеп пен 

есептіліктің жүргізу ерекшеліктерін білу, бюджеттік ұйымдардағы есеп пен есептіліктің әдістемелік негіздерін білу;

- құрылыс ұйымдары шығындарының жіктемесін білу; құрылыстағы өндіріс шығындарын есепке алу және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау түрлері мен әдістерінің 

мазмұнын білу; 

- қоғамдық тамақтану және сауда кәсіпорындарындағы есептің ерекшеліктерін білу;

В) – өнеркәсіптік кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп пен бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп арасындағы ерекшеліктерді талдау білу; 

- құрылыс-монтаждық ұйымдарда өндіріс шығындарын есепке алу және өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік калькуляциялау бойынша есептеулерді қолдана білу.

С)- шаруашылық жүйесіндегі бюджеттік ұйымдардың есебі мен есептілігінің ролін түсіну, нормативтік құжаттармен жұмыс істеу маңыздылығын түсіну;

- ұймдардағы есептік үрдісті ұйымдастырудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын түсіну; 

- бухгалтерлік есеп шоттарын, есептік ақпаратты өңдеу технологияларын, есеп регистрлері мен бухгалтерлік есептің нысандарын түсіну;

D) кәсіптік тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз позициясын дәлелдеп, көз жеткізе білу; нақты шешімдерді қабылдау және негіздеу;

Е)- бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есепті қоғамның талаптарына сәйкес үнемі өзгеріп отыратын дамып келе жатқан ғылым ретінде қарастыру.

- қоғамдық тамақтану және сауда кәсіпорындарында есепті жүргізу қабілеттілігі.

- құрылыс-монтаждау ұйымдарында қорларды бағалаудың сипаттамалары мен жалпы бағалау қағидаларын және оларды қолдану ерекшеліктерін білу.
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А) – сызықтық программалау есептерін шешудің симплекс әдісінің геометриялық түсініктемесін білу;

- пакеттің талаптарына сәйкес бастапқы мәліметтерді қалыптастыру қажеттілігін түсіну және нәтижелерге түсініктеме беру;

- инвестициялық жобаларды және олардың экономикалық бағалау үшін бизнес-жоспарларды әзірлеу қазіргі заманғы әдістерін туралы білімді теориялық негіздерін;

В)- әлеуметтік-экономикалық үрдістерді талдауда кәсіпорында еңбекті нормалау және оған ақы төлеуді ұйымдастыру теориясының қағидаларын қолдана білу;

- еңбек үрдістерін және жұмыс уақыты шығындарын талдау дағдыларын пайдалана білу.

С) – инвестициялық жобаларды әзірлеудің заманауи әдістерінің теориялық негіздерін білу және оларға экономикалық баға беру;

D)  кәсіптік тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз позициясын дәлелдеп, көз жеткізе білу; нақты шешімдерді қабылдау және негіздеу;

Е)- сызықтық және сызықтық емес программалау есептерінің экономика-математикалық үлгілерін құрастыра білу.

- нарықтық жағдаятты статистикалық талдау, кәсіпорын қызметінің тиімділігін экономикалық, техникалық және әлеуметтік факторларды ескере отырып кәсіпорын қызметінің 

тиімділігін жоғарылату мақсатында еңбек үрдістерін, еңбек нормалары мен еңбекке ақы төлеу жүйелерін жобалау қабілеттілігі.

А) – ҚС арналған ХҚЕС негізгі ережелерін білу, Қоғамдық секторға арналған ХҚЕС мазмұнын білу.

- қаржылық есеп, талдау және аудит саласындағы мамандардың кәсіби қатынастарын бағалау мақсаттары үшін талдау әдістерін білу. 

- бюджеттік есептің тәртібін анықтайтын нормативтік-құқықтық актілерді білу; 

- қаржылық және бюджеттік ұйымдардағы салық есебінің ерекшеліктерін білу.

В)- мемлекеттік мекемелердің есептерін қалыптастыру кезінде ҚС арналған ХҚЕС пайдалана алу қабілеттілігі

- бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізе білу және қаржылық органның балансын құрастыру. 

- қаржылық және бюджеттік ұйымдарда салық есебін жүргізу қабілеттілігі.

С) бухгалтерлік есеп жүйесінде қалыптасатын ақпараттың негізінде нарықтық экономика жағдайында басқару шешімдерін қабылдау және әрекет ететін ақпараттық қамтамасыз 

етуді білу қабілеттілігі.

D)  кәсіптік тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз позициясын дәлелдеп, көз жеткізе білу; нақты шешімдерді қабылдау және негіздеу;

Е) – бюджеттік есеп пен есептілік саласында нақты жағдаяттарды талдай білу қабілеттілігі;

- пайдаға салық салу мақсатында табыстар мен шығындардың салық базасын анықтау ерекшеліктерін талдау қабілеттілігі.
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А) бюджеттік қаржыларды пайдалану тиімділігін жоғарылатуда және республикалық, аймақтық, жергілікті басқару органдары жүйелерін жетілдіруде бақылаудың негізгі 

мәселелерін білу;

- аудиторлық қызмет пен ҚР мемлекеттік бақылауды реттеудің ұйымдастырудың негіздерін білу;

В) басқару аудит бағдарламаларын құрастыра білу, экономикалық және қаржылық кеңес беруді жүргіз;

С) мемлекеттік бақылау мен басқару аудитін ұйымдастырудың негіздерін түсіну; мемлекеттік бақылау органдарының тексерулерінің реттілігін түсіну;

Д) кәсіптік тақырыптар бойынша пікірталастар кезінде өз позициясын дәлелдеп, көз жеткізе білу, нақты басқару шешімдерін қабылдау және негіздей алу;

Е) - аудиторлық тексерулерді жүргізе білу, аудиторлық қорытындылар мен тексеру нәтижелерінің актісін құрастыру алу.



ӘҚ2, ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, КҚ5, Ақпараттық-экономикалық жүйедегі 

жаңа технологиялар

ӘҚ2, ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, КҚ7, Банктік қадағалау

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ7, 

Дипломалды іс-тәжірибе

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, КҚ1, КҚ6, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау

Ұсынбалы В траекториясы

ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Мүлікті бағалау

ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ5, КҚ7, Ақша. Несие. Банктер

ӘҚ6, КҚ4, КҚ5, КҚ6, КҚ7, Экономикалық әлеуметтану

ӘҚ6, ӘҚ7, ӘҚ8, Қаржылық-банктiк статистика

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ9, КҚ1, КҚ3, КҚ5, 

КҚ6, КҚ7, 

Банктегі есеп саясаты

ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ6, КҚ7, Салықтық бақылау

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ7, 

Өндірістік ic-тәжірибе 1
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А)  -мүлікті бағалау бойынша шешімдерді қабылдаудың базалық үлгілері мен қағидаларын білу;

-  жылжымайтын мүлік нарығының жағдайы туралы ақпаратты түсіну және оны талдай білу;

-  банк қызметінің теориясын және ұйымдастыру негіздерін білу, экономикада пайдалану тетіктері мен маңызын білу;

В)  кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау жүргізу, жалпы мүліктік кешеннің жеке құрамдас бөлігі ретінде компанияның мүлігін бағалай білу;  

банктік құжаттармен жұмыс істей білу;

С)  несиелік ұйымдардың қызметі мен ерекшеліктерін түсіну 

D) Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е) Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.

А) – қаржы-банк статистикасының әдістері мен негізгі қағидаларын білу;

- ҚР банктер қызметінің көрсеткіштер жүйесін білу;

- ұлттық қаржының жағдайы туралы ақпаратты ұсынудың мерзімділігін түсіну;

- қазақстандық есеп стандарттарының талаптарына сәйкес банктің есеп саясатын құрудың теориялық негіздерін білу;

- есеп саясатын қалыптастыру және ашып көрсетуді білу;

- активтердің есебін білу, табыстарды тану;

- негізгі құралдардың есебін білу;

- заңды тұлғалардан алынатын табыс салығының есебін білу;

- мәліметтерді жинау мен талдаудың түрлі әдістерін білу, әлеуметтік әдістерді қоса алғанда, қоғамның, шаруашылықтың дамуы, адамның іс-әрекеті туралы ерекшеліктерге 

негізделген тұжырымдаманы таңдап алу;

- тұрғындардың негізгі еңбек құндылықтарын, олардың динамикасы мен экономикалық әрекет етуді қалыптастыруды талдау әдістерін білу;

В) – нақты экономикалық жағдайларда қаржы-банк статистикасының жекелеген қағидаларын пайдалана білу, әлеуметтік зерттеулерді жүргізе білу, әлеуметтік теория 

тұрғысынан экономикалық қызметті талдау қабілеттілігі. 

С) – Қазақстандық есеп стандарттарын түсіну және банктің есеп саясатын сауатты құрастыру қабілеттілігі.

- әлеуметтік сараптаманы жүргізу қажеттілігін түсіну: экономикалық қайта құрулардың салдарын, қоғамдық даму элементтерінің экономикалық және әлеуметтік балансын, 

тұрғындардың түрлі топтарының экономикалық мүдделерінің балансын, және олардың экономикалық реформаларды жүзеге асыруға қатысу дайындығын түсіну.

D) Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е) Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.
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А) -  жаңа ақпараттық технологиялардың теориялық негіздерін білу; 

- банк қадағалауының маңызы мен түсінігін білу;

 - банк тәуекелін бағалау әдісін және қажеттілігін түсіну;

В) – түрлі ақпараттық жүйелердегі ақпараттық қауіпсіздік теориясының негізгі тұжырымдарды пайдалана білу, сондай-ақ ақпаратты қорғау жүйелерін дамыту бағыттары 

туралы түсінік қалыптастыру.

- банк бақылауын жүргізу әдістемесін пайдалану қабілеттілігі.

С) – ақпараттық-экономикалық жүйелердің ақпараттық, бағдарламалық, және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді бейнелеу, нысандардың нақты параметрлеріне қатысты 

ақпараттық-экономикалық жүйелерді бейімдеу.

D) Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е) Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.

А) қазақстандық есеп стандарттарының талаптарына сәйкес банктің есеп саясатын құрастырудың теориялық негіздерін білу;

-  есеп саясатын қалыптастырудың және ашып көрсетуді білу;

- қазіргі заманғы салықтық бақылаудың мақсаттарын, мәселелерін, әдістері мен қағидаларын білу. 

- салықтық бақылауды түсіну.

В) қазақстандық есеп стандарттарын жете білу, банктің есеп саясатын сауатты құрастыра алу; салық салу мақсатында есепке алынатын және есепке алынбайтын шығындарды 

жіктей алу, жеке және заңды тұлғалармен төленетін салықтар мен төлемдерді есептеу, кәсіпорынның салықтық жүктемесін анықтау үшін экономикалық талдау әдістемесін 

қолдана алу, бухгалтерлік есептің жекелеген объектілерін тәжірибеде есепке алу қабілеттілігі 

С) - қазақстандық есептілік стандарттарын меңгеру мен есеп және салық есеп саясатын сауатты қалыптастыру алу; салықтық тексеру жоспарын құрастыра алу.

-D) – ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсатты қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеттілігі;

-пікірталастар кезінде өзіндік позициясын дәлелдеу, жеткізу;  

Е) - оқу білу, жаңа білімдерді меңгеру және оларды кәсіптік қызметте қолдана алу.
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ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, КҚ7, Банктегі есеп және есептеме

ӘҚ6, ӘҚ7, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік 

есеп

ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, КҚ6, КҚ7, Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі 

бухгалтерлік есеп

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ7, Қаржылық бақылау

ӘҚ5, ӘҚ6, КҚ1, КҚ4, КҚ5, КҚ7, Банктегі қаржылық талдау

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, 

Қаржылық есеп аудиті

ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ5, КҚ6, 

КҚ7, 

Салықтық жоспарлау және бақылау

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, 

Бюджеттеу
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А) – банк балансының ерекшеліктерін, банктерде есеп пен есептілікті жүргізуді білу;

- нақты жағдаяттарға қатысты негізгі заңнамалық, нормативтік материалдарды пайдалануды түсіну;

-  қаржылық ұйымдардағы бухгалтерлік есепті жүргізу ерекшеліктерін білу;

- туризм және қонақүй бизнесіндегі бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білу;

- шаруашылық қызмет фактілерін тіркеудің есептік жүйесін түсіну;

В) – банк балансын құрастыру, банктерде есеп пен есептілікті жүргізу қабілеттілігі.

- қаржылық ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша алған теориялық білімді тәжірибеде қолдана алу қабілеттілігі.

- туризм және қонақүй бизнесінде бухгалтерлік есепті жүргізу қабілеттілігі.

С) – қаржылық ұйымдардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен жүргізудің әдістемелік негіздерін түсіну;

D) Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е) Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.

А) қаржылық бақылаудың негіздерін, қаржылық ұйымдардағы бақылауды ұйымдастыру мен жүргізу әдістерін білу,

- мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін түсіну; 

- шаруашылық қызметтің тәуекелдерін төмендету әдісі ретіндегі ішкі қаржылық бақылауды ұйымдастырудың маңыздылығын түсіну;

- фирманы басқару тиімділігін қамтамасыз етудегі басқарушы кадрлардың ролін білу; 

- туристік фирманың адам ресурстары бөлімін білу; 

- персоналды басқару факторларын білу; 

- қызметкерлерді бағалау критерийлерін білу; 

- персоналды бағалау әдістерін білу;

- банктерде қаржылық талдаудың негізгі білімі;

- банктің қаржылық жағдайын сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің білу;

В) – тексеру нәтижелері туралы актіні құру қабілеттілігі (қорытынды құжат), анықталған кемшіліктер туралы қорытынды жасап, оларды жою бағыттарын қарастыру, 

- бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар мен мекемелердің қаржы-шаруашылық қызметінің жағдайын бағалау қабілеттілігі,

- персоналға деген қажеттілікті жоспарлау;  

- персоналды іріктеуді жүргізе білу;  

- банктің қаржылық жағдайын бағалау қабілеті, негізгі қаржы көрсеткіштерін анықтау.   С)  қолда бар нақты тәжірибелік материалдардан өз бетінше қорытынды жасай алу 

және мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының жұмысын жақсарту бойынша ұсыныстар мен нұсқауларды әзірлеу.

- интервьюлерді жүргізе білу;

- персоналдың (басқарушылық қызметкерлер) сараптамалық бағалауын жүргізу қабілеттілігі;

- персоналды оқыту нысандарын білу.

D) Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е) Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.

А) – аудит, бухгалтерлік есеп және салық салу саласындағы заңнамалық және нормативтік құжаттарды білу, 

- Бюджеттік жоспарлау саласында сипаттамаларын білу.

- Мақсаттар, міндеттер, әдістеме, қазіргі заманғы салық жоспарлау және салықтық бақылау принциптерін білу.                                                                                                                        - 

қаржылық есеп, талдау және аудит саласындағы мамандардың кәсіби бағалау мақсаттары үшін аудит әдістерін түсіну. 

- компания бюджетін жоспарлау саласындағы ерекшеліктерді білу.

- ұлттық бухгалтерлік есеп жүйесі мен халықаралық стандарттар арасындағы айырмашылықтарды түсіну.

- қазіргі заманғы салықтық жоспарлау мен салықтық бақылаудың мәселелерін, әдістерін, қағидаларын білу. 

- салықтық жоспарлау мен бақылауды түсіну. 

В)- жедел болуы мүмкіндігі, қаржылық компаниялар мен басқа да бюджеттер

- салықтық тексерулер жоспарын әзірлеу мүмкіндігі; 

С) – салық салу мақсаттары үшін қабылданатын және қабылданбайтын шығындарды жіктеу, заңды және жеке тұлғалармен төленетін салықтар мен төлемдерді дұрыс есептеу, 

салықтық жүктемені анықтау мақсатында экономикалық талдаудың әдістемесін қолдану.

D) Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е) Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.
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ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, Банктердегі аудит

ӘҚ3, ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, КҚ5, 

Аудит теориясы

ӘҚ6, КҚ1, КҚ2, КҚ5, КҚ6, КҚ7, 

Мемлекеттiк бюджет

ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, Ішкі аудит

ӘҚ2, ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, КҚ5, Компьютер жүйесіндегі ақпаратты 

қорғау

ӘҚ2, ӘҚ6, КҚ1, КҚ5, КҚ7, Қазіргі заманғы банк қызметтері мен 

операциялары 

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ 10, КҚ2, КҚ5, 

КҚ7, 

Дипломалды іс-тәжірибе

ӘҚ2, ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, КҚ1, КҚ6, Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау

А) – ақпаратты қорғау нысандарының ерекшеліктерін, олардың жіктемесінің ерекшеліктерін, ақпаратты енгізу, алу, беру, өңдеу және сақтау үрдістерін жүзеге асыру кезінде 

ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары туралы білу.

- қазіргі заманғы банк қызметтері мен операцияларының қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін білу;

В) – мамандандырылған программалық өнімдермен жұмыст істеу қабілеттілігі 

- несиелер мен депозиттердің түрлері бойынша банк операцияларын талдау;

- банк мәмілелерін құжаттық рәсімдеу қабілеттілігі.

С) - Excel  электрондық кестелердің есептеу-қаржылық аппаратын пайдалана білу.

D) Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е) Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.

А) – банк операциялардың аудитін жүргізудің нормативтік негіздерін білу;

- қаржыларды салу үшін кәсіпорынның қаржылық жағдайын білу; 

- аудитті жүргізудің әдістемелік және теориялық негіздерін түсіну және аудиторлық пікірді қалыптастыру;                                                                                                                                                            

- Мемлекеттік бюджет қалыптасуының негізгі білу;

- Ішкі аудит теориялық және әдіснамалық негіздерін білу.

В) – банк операцияларының аудиті мен тексерісін жүргізу қабілеттілігі;

- Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарын классификациясы;

- Компаниялардың ішкі аудит жүргізуге қабілеті 

- кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық дамуын бақылау; 

С) – банк заңдылықтарын бұзудың негіздерін тұсіну 

 D) Ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты қорытындылау, талдау, қабылдау қабілеттілігі, мақсаттарды қою және оларға қол жеткізу жолдарын таңдау;

- пікірталас кезінде өз позициясын ұстану, дәлелдеу қабілеттілігі;  

Е) Білім алу, жаңа білімдерді алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеттілігі.
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Ай /

Месяц

Курс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 R R R :: :: :: :: Уо = = R R R :: :: :: = = = = = = = = = = = = 30 7 1 14 52

2 R R R :: :: :: :: Я = = R R R :: :: :: Пр Пр Пр = = = = = = = = = 30 7 1 2,5 11,5 52

3 R R R :: :: :: :: = = = R R R :: :: :: Пр Пр Пр = = = = = = = = = 30 7 2,5 12,5 52

4 R R R :: :: :: :: = Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Пд Кд Кд Кд Кд Кд Кд Кд Г Г Д Д Д Д 15 4 10 7 2 4 1 43

Белгілер / Обозначения:

R : : = Уо Я Пр Пд Кд Г Д

3.1 Оқу процесінің графигі / График учебного процесса

Қыркүйек Қазан Қараша Желтоқсан Қаңтар Ақпан Наурыз Сәуір Мамыр
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Июль Август

Маусым

Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Шілде Тамыз Уақыт бюджетінің құрама деректері / 

Сводные данные по бюджету времени
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и
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Тілдік тәжірибе / 

Языковая практика

Дипломалды 

тәжірибе /

Преддиломная 

практика

Диплом жұмыстары 

(жобалары) бойынша 

кеңес беру/ Консультации 

по дипломным работам 

(проектам)

Мемлекеттік 

емтихандар / 

Государственные 

экзамены

Дипломдық жұмысын 

(жоба) жазу және 

қорғау / Написание и 

защита дипломной 

работы (проекта)

Сентябрь Октябрь Ноябрь

3.2 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі / 

Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы

Өндірістік тәжірибе / 

Производственная 

практика

Теориялық оқу / 

Теоретическое 

обучение

 Шекаралық бақылау 

/ Рубежный 

контроль

Емтихандық сессия 

/ Экзаменационная 

сессия

Демалыс / Каникулы

Оқу (танысу) 

тәжірибе /

Учебная 

(ознакомительная) 

практика

Аптаның нөмірі / Номер недели

Курс Семестр

Меңгерілетін модульдер 

саны / Количество 

осваиваемых модулей

Оқытылатын пәндер саны /

Количество изучаемых дисциплин

KZ кредиттер саны / 

Количество кредитов KZ
Барлық

сағаты / 

Всего в часах

ECTS

Саны /

Количество

МК / ОК

20 840 30 7 1

емт. /

экз.

есеп / 

отчет

1
1 4 5 2 18 2

ТК / КВ

Теориялық оқыту /

Теоретическое 

обучение

Оқу тәжірибе / 

Учебная практика

Өндірістік 

тәжірибе / 

Произв-ная 

практика

Қорытынды аттестаттау 

/ 

Итоговая аттестация

Барлығы / 

Всего

19 855 31 72 4 4 3 19

7 1

4 5 2 4 18

3 5 5 2 19 2
2

6 6 18

21 885 31

7 615 25

3
5 7 1 6 19

31 66

7

6 119 885 311

Барлығы / Итого: 15 17 29 129 4 6 3

4 3
4

8 1

7 4 6 18

3 Модульді білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание модульной образовательной программы
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142 6630 240 47 5

18 810 30 6

19 855 31

1 1

11 19 885



қазақ тілінде на русском языке
қазақ 

тілінде

на русском 

языке
қазақ тілінде на русском языке KZТ ЕСТS

Д
ә
р
іс

 /
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е
к.

Т
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. 
/ 
П

р
а
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С
е
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.

З
е
р
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 /
 Л

а
б

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I. Жалпы модульдері / I. Общие модули

В K(O)T 1102
K(R)Ya 

1102
Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык ЖБП/ООД МК/ОК 1 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

В K(O)T 1102
K(R)Ya 

1102
Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык ЖБП/ООД МК/ОК 2 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

В ShT 1103 IYa 1103 Шет тілі Иностранный язык ЖБП/ООД МК/ОК 1 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

В ShT 1103 IYa 1103 Шет тілі Иностранный язык ЖБП/ООД МК/ОК 2 емт./экз. 3 5 135 45 45 90

А AKT 1105 IKT 1105 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Информационно-коммуникационные 

технологии
ЖБП/ООД МК/ОК 2 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

А
KK(O)T 

2201

PK(R)Ya 

2201
Кәсiби қазақ (орыс) тілі Профессиональный казахский (русский) язык БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 2 3 90 30 30 60

А
KBShT 

2202

POIYa 

2202
Кәсіби бағытталған шет тілі

Профессинально-ориентированный 

иностранный язык
БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 2 3 90 30 30 60

Тілдік іс-тәжірибе Языковая практика ОҚТ/ДВО 3 есеп/отч. 2 1 30 30 0

А KKZT 1101 SIK 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы Современная история Казахстана ЖБП/ООД МК/ОК 1 МЕ/ГЭ 3 5 135 45 30 15 90

А Fil 2104 Fil 2104 Философия Философия ЖБП/ООД МК/ОК 4 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

SA 1108 PS 1108 а) Саясаттану және әлеуметтану а) Политология и социология

Mad 1108 Kul 1108 б) Мәдениеттану б) Культурология

ME 1108 ME 1108 в) Мәңгілік ел в) Мәңгілік ел

TKNETD 

1106

OBZhEUR 

1106
а) ТҚН, экология және тұрақты даму а) ОБЖ, экология и устойчивое развитие

EK 1106 OT 1106 б) Еңбекті қорғау б) Охрана труда

EN 1106 OE 1106 в) Саламатты Қазақстан в) Саламатты Қазақстан

ZhF 1107 FU 1107 а) Жетістік философиясы а) Философия успеха

KN 1107 OP 1107 б) Құқық негіздері б) Основы права

MN 1107 OM 1107 в) Медиация негіздері в) Основы медиации

Барлығы: / Итого: 34 53 1470 510 166 240 59 15 960

II. Мамандық модульдері / II. Модули специальности

Мамандықтың базалық модульдері / Базовые модули специальности

А EM 1203 ME 1203 Экономикадағы математика Математика в экономике БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

А ET 1204 ET 1204 Экономикалық теория Экономическая теория БП/БД МК/ОК 1 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

А Mik 1205 Mik 1205 Микроэкономика Микроэкономика БП/БД МК/ОК 2 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

А Mak 2206 Mak 2206 Макроэкономика Макроэкономика БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

EAMKKZhN 

1209

VSUAOOR 

1209

а) "Есеп және аудит" мамандығына кіріспе 

және кеңселік жұмыс негіздері

а) Введение в специальность "Учет и аудит" 

и основы офисной работы

KKE 1209 ESO 1209 б) Қызметтік қатынастар этикасы б) Этика служебных отношений

IKZhIK 

1209
DDO 1209 в) Іс қағаздарын жүргізу және іскерлік қатынастарв) Делопроизводство и деловое общение

BET 1210 IBU 1210 а) Бухгалтерлік есептің тарихы а) История бухгалтерского учета

EIT 1210 IEU 1210 б) Экономикалық ілімдер тарихы б) История экономических учений

KED 1210 ERK 1210 в) Қазақстанның экономикалық дамуы в) Экономическое развитие Казахстана

А BEN 2207 OBU 2207 Бухгалтерлік есептің негіздері Основы бухгалтерского учета БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Оқу (танысу) іс-тәжірибе Учебная (ознакомительная) практика ОҚТ/ДВО 1 есеп/отч. 2 1 30 30 0

HM 2214 MM 2214 а) Халықаралық маркетинг а) Международный маркетинг

AEHEK 

2214

MEMEO 

2214

б) Әлемдік экономика және халықаралық 

экономикалық қатынастар

б) Мировая экономика и международные 

экономические отношения

ZhTB 2214 ULE 2214 в) Жеке тиімділікті басқару в) Управление личной эффективностью

KNKK 2215 PDFR 2215 а) Қаржылық нарықта кәсіби қызмет
а) Профессиональная деятельность на 

финансовом рынке

KNKA 2215 FIFR 2215 б) Қор нарығының қаржылық аспаптары
б) Финансовые инструменты фондового 

рынка

KKNKU 

2215

ODRCB 

2215

в) Құнды қағаздар нарығындағы қызметті 

ұйымдастыру

в) Организация деятельности рынка ценных 

бумаг

Введение в 

специальность

Международная 

экономическая и 

финансовая 

деятельность

3.3 Білім беру бағдарламаласының картасы / Карта образовательной программы
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Модульдің аталуы  / Название модуля

П
ә
н
 т

о
б

ы
 /
 Г

р
у
п
п
а
 д

и
с
ц

и
п
л

и
н
ы

Пәндердің аталуы  / Название дисциплины
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Кредит. саны 

/ кол-во 

кредитов

Б
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 /
 

В
с
е
го

 ч
а
с
о
в

ММ(б) 1 

/ МС(б) 

1

Экономика-

математикалық 

дайындық

ММ(б) 2 

/ МС(б) 

2

Экономико-

математическая 

подготовка

емт./экз. 3 5 135 45 30

3 90 30 23

1 емт./экз. 2 3 90

БП/БД ТК/КВ 2 емт./экз. 2 3

соның ішінде / в том числе

а
у
д

и
то

р
и
я
л

ы
қ 

/ 

а
у
д

и
то

р
н
ы

х

байланыс сағаттары 

/ контактные часы:

90 30 23 7 60

15 90

30

90С 135

Мамандыққа кіріспе

ММ(б) 3 

/ МС(б) 

3

Халықаралық 

экономикалық және 

қаржылық қызмет

ЖМ 1 / 

ОМ 1

Қазіргі әлемде 

коммуникация 

негіздері

Основы 

коммуникации в 

современном мире

ЖМ 2 / 

ОМ 2

Әлеуметтік 

ғылымдар модулі

Модуль социальных 

наук

С ЖБП/ООД ТК/КВ

С ЖБП/ООД ТК/КВ

С ЖБП/ООД ТК/КВ 60

2

135 45

7 60

30 15 90

1 емт./экз. 2

5 45 30 15

23 7

БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3 5 135 45

С

БП/БД ТК/КВ 2 емт./экз. 3

С

С БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3 30 15 904



А BE (I) 3302 UU (I) 3302 Басқару есеп 1 Управленческий учет 1 КП/ПД МК/ОК 5 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

BE (II) 3307 UU (II) 3307 а) Басқару есеп 2 а) Управленческий учет 2

ShB 3307 UZ 3307 б) Шығындарды басқару б) Управление затратами

SA 3307 SA 3307 в) Стратегиялық аудит в) Стратегический аудит

А KK 2208 VF 2208 Қаржыға кіріспе Введение в финансы БП/БД МК/ОК 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

А KE (I) 2301 FU (I) 2301 Қаржылық есеп 1 Финансовый учет 1 КП/ПД МК/ОК 4 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135 45 30 15 90

KE (II) 3306 FU (II) 3306 а) Қаржылық есеп 2 а) Финансовый учет 2

TKE 3306 UFU 3306 б) Тереңдетілген қаржылық есеп б) Углубленный финансовый учет

HKESBKE 

3306

FUSSMSF

O 3306

в) Халықаралық қаржылық есеп 

стандарттары бойынша қаржылық есеп

в) Финансовый учет в соответствии с 

международными стандартами финансовой 

отчетности

Өндірістік ic-тәжірибе 2 Производственная практика 2 ОҚТ/ДВО 6 есеп/отч. 1 3 75 15 60

Барлығы: / Итого: 41 65 1815 615 392 141 37 0 1200

Ұсынбалы А траекториясы / Рекомендуемая траектория А

С BizB 3304 OB 3304 Бизнесті бағалау Оценка бизнеса КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BB 4224 Cen 4224 Баға белгілеу Ценообразование БП/БД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
UShZh 

2211
SNS 2211 Ұлттық шоттар жүйесі Система национальных счетов БП/БД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С Sta 2212 Sta 2212 Статистика Статистика БП/БД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KES 2216 UPO 2216 Кәсіпорын есеп саясаты Учетная политика организации БП/БД ТК/КВ 4 3 4 135 45 30 15 90

С SES 3218 NUP 3218 Салықтық есеп саясаты Налоговая учетная политика БП/БД ТК/КВ 5 2 3 90 30 23 7 60

Өндірістік ic-тәжірибе 1 Производственная практика 1 ОҚТ/ДВО 4 есеп/отч. 1 3 75 15 60

С BUBE 2213
BUBO 

2213
Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях
БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
ESBE1 

3217

BUOE1 

3217
Экономика саласындағы бухгалтерлік есеп 1 Бухгалтерский учет в отраслях экономики 1 БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
ESBE2 

3219

BUOE2 

3219
Экономика саласындағы бухгалтерлік есеп 2 Бухгалтерский учет в отраслях экономики 2 БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BT 3305 UA 3305 Басқару талдау Управленческий анализ КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С ETal 3223 EA 3223 Экономикалық талдау Экономический анализ БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С HKES 3221
MSFO 

3221
Халықаралық қаржылық есеп стандарттары

Международные стандарты финансовой 

отчетности
БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С SEEB 4309 NUO 4309 Салық есебі және есеп беруі Налоговый учет и отчетность КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KKE 4311 FOK 4311 Компаниядағы қаржылық есеп Финансовая отчетность компаний КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С Aud 3303 Aud 3303 Аудит Аудит КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135 45 30 15 90

С AHS 3222 MSA 3222 Аудиттің халықаралық стандарттары Международные стандарты аудита БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С MA 3220 GA 3220 Мемлекеттiк аудит Государственный аудит БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 4 135 45 30 15 90

С PA 4310 PA 4310 Практикалық аудит Практический аудит КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BEK 4308 KBU 4308 Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау Компьютеризация бухгалтерского учета КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KBBE 4225 BUKB 4225 Коммерциялық банктегі бухгалтерлік есеп Бухгалтерский учет в коммерческом банке БП/БД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Дипломалды іс-тәжірибе Преддипломная практика ОҚТ/ДВО 8 есеп/отч. 4 12 300 60 240

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау

Написание и защита дипломной работы 

(проекта)
ҚА/ИА 8 ДЖ/ДР 2 8 210 30 180

Ұсынбалы Б траекториясы / Рекомендуемая траектория Б

С BN 3304 OB 3304 Бизнес негіздері Основы бизнеса КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С AZT 4224 STD 4224 Ақшаның заманауи теориясы Современная теория денег БП/БД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SEKS 2211 SVD 2211 Сыртқы экономикалық қызмет статистикасы
Статистика внешнеэкономической 

деятельности
БП/БД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С AES 2212 SES 2212 Әлеуметтік-экономикалық статистика Социально-экономическая статистика БП/БД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BUES 2216
UPBO 

2216
Бюджеттік ұйымдардағы есеп саясаты Учетная политика в бюджетных организациях БП/БД ТК/КВ 4 3 5 135 45 30 15 90

С SA 3218 NA 3218 Салықтық әкімшіліктендіру Налоговое администрирование БП/БД ТК/КВ 5 2 3 90 30 23 7 60

Өндірістік ic-тәжірибе 1 Производственная практика 1 ОҚТ/ДВО 4 есеп/отч. 1 3 75 15 60

С BUEE 2213
UOBO 

2213
Бюджеттік ұйымдардағы есеп және есептеме

Учет и отчетность в бюджетных 

организациях
БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KBE 3217 BUS 3217 Құрылыстағы бухгалтерлік есеп Бухгалтерский учет в стрoительстве БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KKTSBE 

3219

BUPOPT 

3219

Кәсіпорындарда қоғамдық тамақтану және 

саудадагы бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет на предприятиях 

общественного питания и в торговле
БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Аудит и 

международные 

стандарты аудита

ММ 7 / 

МС 7

Аудит және аудиттің 

халықаралық 

стандарттары

ММ 1 / 

МС 1

Бизнестің негіздері 

және ақшаның 

заманауи теориясы

Основы бизнеса и 

современная теория 

денег

ММ 2 / 

МС 2

ММ 3 / 

МС 3

Салықтық 

әкімшіліктендіру 

және бюджеттік 

ұйымдардағы есеп 

саясаты

Налоговое 

администрирование 

и учетная политика в 

бюджетных 

организациях

Бухгалтерский учет 

в коммерческом 

банке и 

компьютеризация 

учета

ММ 8 / 

МС 8

Коммерциялық 

банктегі 

бухгалтерлік есеп 

және есепті 

компьютеризацияла

у

Оценка бизнеса и 

ценообразование

Система 

национальных 

счетов и статистика

3

Управленческий 

учет

ММ 1 / 

МС 1

Бизнесті бағалау 

және баға белгілеу

ММ 2 / 

МС 2

Ұлттық шоттар 

жүйесі және 

статистика

ММ(б) 4 

/ МС(б) 

4

Басқару есебі

Сыртқы 

экономикалық 

қызмет және 

әлеуметтiк-

экономикалык 

Внешнеэкономичес

кая и социально-

экономическая 

статистика

ММ 4 / 

МС 4

Ұйымдардағы 

бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет 

в организациях

15

С КП/ПД ТК/КВ 6 емт./экз. 3

90

ММ 3 / 

МС 3

Салықтық және 

есеп саясаты

Налоговая и учетная 

политика

5 135 45 30 15 90

5

ММ(б) 5 

/ МС(б) 

5

Қаржы және 

қаржылық есеп

135 45 30

Бюджеттік 

ұйымдардағы және 

экономика 

саласындағы 

бухгалтерлік есеп

ММ 5 / 

МС 5

Басқару және 

экономикалық 

талдау

ММ 6 / 

МС 6

Халықаралық 

салық және 

қаржылық есеп

Бухгалтерский учет 

в бюджетных 

организациях и в 

отраслях экономики

Управленческий и 

экономический 

анализ

Международная 

налоговая и 

финансовая 

отчетность

Финансы и 

финансовый учет

С КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз.

ММ 4 / 

МС 4



С MTEB 3305 ADPE 3305
Мәліметтерді талдау және экономиканы 

болжау
Анализ данных и прогнозирование экономики КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С ZhT 3223 AP 3223 Жобаларды талдау Анализ проектов БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KSAHKES 

3221

MSFODOS 

3221

Қоғамдық секторға арналған халықаралық 

қаржылық есеп стандарттары

Международные стандарты финансовой 

отчетности для общественного сектора
БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KBUSE 

4309

NUFBO 

4309

Қаржылық және бюджеттік ұйымдардағы 

салық есебі

Налоговый учет в финансовых и бюджетных 

организациях
КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
ByudE 

4311
BU 4311 Бюджеттік есеп Бюджетный учет КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BUA 3303 ABO 3303 Бюджеттік ұйымдардағы аудит Аудит в бюджетных организациях КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135 45 30 15 90

С AKNR 3222 NRAD 3222 Аудиторлық қызметті нормативті реттеу
Нормативное регулирование аудиторской 

деятельности
БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С MBak 3220 GK 3220 Мемлекеттiк бақылау Государственный контроль БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BA 4310 UA 4310 Басқару аудиті Управленческий аудит КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
AEZhZhT 

4308

NTIES 

4308

Ақпарaттық-экономикалық жүйедегі жаңа 

технологиялар

Новые технологии в информационно-

экономических системах
КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BK 4225 BN 4225 Банктік қадағалау Банковский надзор БП/БД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Дипломалды іс-тәжірибе Преддипломная практика ОҚТ/ДВО 8 есеп/отч. 4 12 300 60 240

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау

Написание и защита дипломной работы 

(проекта)
ҚА/ИА 8 ДЖ/ДР 2 8 210 30 180

Ұсынбалы В траекториясы / Рекомендуемая траектория В

С MB 3304 OI 3304 Мүлікті бағалау Оценка имущества КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С ANB 4224 DKB 4224 Ақша. Несие. Банктер Деньги. Кредит. Банки БП/БД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С EA 2211 ES 2211 Экономикалық әлеуметтану Экономическая социология БП/БД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KBS 2212 FBS 2212 Қаржылық-банктiк статистика Финансово-банковская статистика БП/БД ТК/КВ 3 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BES 2216 UPB 2216 Банктегі есеп саясаты Учетная политика банка БП/БД ТК/КВ 4 3 5 135 45 30 15 90

С SB 3218 NK 3218 Салықтық бақылау Налоговый контроль БП/БД ТК/КВ 5 2 3 90 30 23 7 60

Өндірістік ic-тәжірибе 1 Производственная практика 1 ОҚТ/ДВО 4 есеп/отч. 1 3 75 15 60

С BEE 2213 UOB 2213 Банктегі есеп және есептеме Учет и отчетность в банках БП/БД ТК/КВ 4 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KUBE 3217 BUFU 3217 Қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп
Бухгалтерский учет в финансовых 

учреждениях
БП/БД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
TKUBBE 

3219

BUTGB 

3219

Туризмдегі және қонақ үй бизнесiндегi 

бухгалтерлік есеп

Бухгалтерский учет в туризме и гостиночном 

бизнесе
БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KB 3305 FK 3305 Қаржылық бақылау Финансовый контроль КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BKT 3223 FAB 3223 Банктегі қаржылық талдау Финансовый анализ в банках БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С KEA 3221 AFO 3221 Қаржылық есеп аудиті Аудит финансовой отчетности БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С SZhB 4309 NPK 43089 Салықтық жоспарлау және бақылау Налоговое планирование и контроль КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С Byud 4311 Byud 4311 Бюджеттеу Бюджетирование КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С BA 3303 AB 3303 Банктердегі аудит Аудит в банках КП/ПД ТК/КВ 5 емт./экз. КЖ/КР 3 5 135 45 30 15 90

С AT 3222 TA 3222 Аудит теориясы Теория аудита БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
MemB 

3220
GB 3220 Мемлекеттiк бюджет Государственный бюджет БП/БД ТК/КВ 6 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С IA 4310 VA 4310 Ішкі аудит Внутренний аудит КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KZhAK 

4308
ZIKS 4308 Компьютер жүйесіндегі ақпаратты қорғау

Защита информации в компьютерных 

системах
КП/ПД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
KZBKO 

4225

SBUO 

4225

Қазiргi заманғы банк қызметтері мен 

операциялары
Современные банковские услуги и операции БП/БД ТК/КВ 7 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

Дипломалды іс-тәжірибе Преддипломная практика ОҚТ/ДВО 8 есеп/отч. 4 12 300 60 240

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау

Написание и защита дипломной работы 

(проекта)
ҚА/ИА 8 ДЖ/ДР 2 8 210 30 180

Барлығы: / Итого: 66 121 3240 990 593 262 15 15 2250

III. Қосымша модульдер / III. Дополнительные модули

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 1 емт./экз. 2 3 30 30 30

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 2 емт./экз. 2 3 30 30 30

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 3 емт./экз. 2 3 30 30 30

В Дене шынықтыру Физическая культура ОҚТ/ДВО МК/ОК 4 емт./экз. 2 3 30 30 30

С а) Дінтану а) Религиоведение ОҚТ/ДВО ТК/КВ 4 емт./экз. 3 5 135 45 30 15 90

С
б) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері
б) Основы антикоррупционной культуры ОҚТ/ДВО ТК/КВ 4 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

С в) Этика және эстетика в) Этика и эстетика ОҚТ/ДВО ТК/КВ 4 емт./экз. 2 3 90 30 23 7 60

IV. Мемлекеттік емтихан / IV. Государственный экзамен

Мемлекеттік емтихан (мамандық бойынша)
Государственный экзамен (по 

специальности)
ҚА / ИА МЕ/ГЭ 8 МЕ/ГЭ 1 5 105 15 90

ММ 7 / 

МС 7

Банктердегі аудит 

және ішкі аудит

Аудит в банках и 

внутренний аудит

Анализ данных и 

проектов

ММ 6 / 

МС 6

Халықаралық 

қаржылық есеп

Международная 

финансовая 

отчетность

ММ 7 / 

МС 7

Бюджеттік 

ұйымдардағы аудит 

және басқару аудиті

Аудит в бюджетных 

организациях и 

управленческий 

аудит

ММ 3 / 

МС 3

Салықтық бақылау 

және банктегі есеп 

саясаты

Налоговый 

контроль и учетная 

политика банка

Экономикалық 

әлеуметтану және 

статистика

ММ 8 / 

МС 8

Заманауи банктік 

қызмет және 

компьютер 

жүйесіндегі 

ақпаратты қорғау

Современные 

банковские услуги и 

защита информации 

в компьютерных 

системах

ММ 5 / 

МС 5

Қаржылық талдау 

және бақылау

Финансовый анализ 

и контроль

ММ 6 / 

МС 6

Қаржылық есеп 

аудиті, салықтық 

жоспарлау және 

бюджеттеу

Аудит финансовой 

отчетности, 

налоговое 

планирование и 

бюджетирование

ММ 4 / 

МС 4

Банктегі және 

экономика 

саласындағы есеп

Учет в банках и в 

отраслях экономики

ММ 2 / 

МС 2

ММ 8 / 

МС 8

Банктік қадағалау 

және ақпарaттық-

экономикалық 

жүйедегі жаңа 

технологиялар

Банковский надзор 

и новые технологии 

в информационно-

экономических 

системах

ММ 1 / 

МС 1

Мүлікті бағалау және 

ақша, несие, банк

Оценка имущества, 

деньги, кредит, 

ММ 5 / 

МС 5

Жобалар мен 

мәліметтерді талдау

ҚМ 1 / 

ДМ 1

СӨС және 

әлеуметттік-мәдени 

сауаттылық

ЗОЖ и 

социокультурная 

грамотность

Экономическая 

социология и 

статистика



4  Оқуға қабылдау ережелері 

 

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығына өтініш қабылдау оқу орнының 

қабылдау комиссиясымен 20 маусымнан бастап 25-ші тамызға дейін жүргізіледі. 

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығына жалпы орта білім негізінде түсуші 

талапкерлер үшін математика және география пәндері – бейінді пәндер болып табылады. 

5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығына техникалық және кәсіби білім негізінде түсуші 

талапкерлер үшін «Қаржы және кредит» және «Ұйым қаржысы» пәндері бейіндік болып 

табылады. 

Студенттер қатарына қосу университет Ректоры бұйрығымен 10-шы және 25-ші 

тамыз аралығында рәсімделеді. 

Бакалавр мамандықтары бойынша ақылы негізде қабылданады: 

 ҰБТ-тен өткен, тестілеу нәтижесінде кем дегенде 50 балл жинаған, орта және 

жалпы білім ұйымдарының ағымдағы жылғы түлектері; 

 ТКТ өткен, тестілеу нәтижесінде кем дегенде 35 балл жинаған, кәсіби және 

техникалық білім ұйымдарының түлектері және өткен жылғы жалпы, орта білім 

ұйымдарының түлектері; 

 Сұхбаттасудан өту нәтижесі бойынша  жоғары білім беретін ұйымның түлектері. 

 

5  Білім алушылар жетістіктерін бақылау түрі 

 

Білімді тексеру түрлері 

Студенттерді 5В050800 – «Есеп және аудит» мамандығы бойынша дайындауда 

білімді бақылаудың аралық және ағымдық ішкі оқу орындық жүйе элементтері 

қолданылады. Кафедрада бақылаушы-өлшеуіш материалдар және электрондық  

бақылаушы-өлшеуіш материалдар дайындалған. Курстық жұмыс тақырыбы, бақылау 

жұмысының тақырыбы, реферат тақырыбы, курстық жұмысты, рефератты, емтиханға 

сұрақтарды  жазу мен рәсімдеуге ұсынылатын әдістер бар.Оқытушылармен білімді 

бақылаудың әр түрі қолданылады: бақылау жұмысы, рефераттар, үй тапсырмасын 

орындау, практикалық тапсырма, конспект-жоспар және сабақтан тыс іс-шаралар 

дайындау және т.б.  

Пәнді зерделеу кезінде білім алушының білімін бірнеше ағымдық бақылауы 

қарастырылған: 

- ауызша сұрақ– материалды зерделеп болған соң пәннің бір немесе бірнеше 

тақырыбы бойынша сұрақтарға жауап ретінде және ситуация талқылау түрінде 

жүргізілетін бақылау; 

- жазбаша бақылау – курстың әр тақырыбы бойынша қойылған сұрақтардан, 

тапсырма шешуден,ситуация талдаудан, практикалық тапсырмаларды орындаудан 

тұратын жұмыс бақылауы; 

- біріктірілген сауалнама – бір немесе бірнеше тақырыптар бойынша білімді 

бағалаудың бір уақытта бақылаудың ауызша және жазбаша түрі қарастырылған бақылау; 

- үй тапсырмаларын қорғау және таныстыру рәсімі – олардың дұрыс 

орындалғандығын тексеру мақсатында топпен немесе жеке үй тапсырмасы бойынша 

білімді бақылау, өткен материалды жинақтай білу және  оны халыққа көрсету,курс 

тақырыптары арасындағы байланысты қадағалау; 

- зертханалық жұмысты қорғау–техникалық қауіпсіздікті сақтай отырып 

зертханалық жұмыс өткізу әдісін бақылау; 

- пікір -талас, тренингтер, дөңгелек үстел–мәселелік сипаттағы сұрақтарды өзінің 

ойлай алатын дағдысын және шешім қабылдай алатынын көрсететін  топтық талқылау; 

- тесттер – белгілі–бір тапсырманың жинақталған түрі (ашық, жабық, біріктірілген), 

білім алушының білім жетістігін сапалы және объективті бағалауға мүмкіндік береді; 

- бақылау жұмысы–теориялық материалды орнықтыру; 

- тәжірибелік жұмыс –техникалық қауіпсіздікті сақтай отырып,жүргізілетін жұмыс 

әдісін бақылау. 



 


